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٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب
Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çقِّق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ.مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب	@, Ù»فXواhالكر القرآن مفردات ع�سغور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو

عـنه ولفظوالكشف مفهوم لكلِّ الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,
وتوضيحه@/

تفسـ	 ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ.مـة غ	أّن قة@, متـفرِّ مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن مفردات ـ@@وحسEبعض ا1ٕس.م تار± ã| Õ	نظ له ليس الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى
ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد

الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكلِّ الواحد
والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ.مة اعتمدها ã"ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكلِّ الواحد ãا¡قي� اXع� يتحّدد n ما اY1يات تفسـ	 اXمكن غ	 من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشک@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب	ع�ارتباط Ù»ومف Tقِّقفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ٕا%ال الغيب nعا من له Øكانتتتج�@
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Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو% نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ أو ٕا%شطب ا¡اجة دون

القيِّمة اXوسوعة هذه م يُقدِّ أن اXصطفويى العّ.مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا%كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
/@� ÒXالعا ربَّ يا علينا ل ÙÎ Òº Ì Ù»تُع و� Ì Ù»َي َربِّ

ا�@/ َهدانا أن لَْو� َ تَِديى Ö Òyِل كُنّا َوما Gذا َهدانا الّذيى � ْمُد Ò¡ا
الطّاهرين وآله Tّمد Ëºالقا ãèأ Ò�ِّالنبي ß Òkخا ع�خ�خلقه والّس0م والّص0ة

الَمْعصومين@/

ã| 6@التحقيق كتاب من اòامس با�زء وتوفيقه وقّوته ا� Mول فنبدأ وبعُد@:
الس�@/ حرف وأّوله A@hالكر القرآن @كلFت

الكتاب@/ مقّدمة ã| ٕالzا أ¾Ìنا ضوابط ع� أيضاً ا�زء هذا ã|ونسلک

َمبانيه@/ من ع�بَص�ة ليكون ٕالzا ُيراجع أن العزيز للقارٔي و�زم
مُـوفِّق خ� ٕانّه اòطـ�@, الَمشروع هذا ã| وأسـتِمّده وجّل عّز ا� وأستع�

/@oك Ò¡ا العزيز ا� عند ِمن ٕاّ� Í½ النّ وما ومُع�@,
ونص�اً@/ هادياً بربِّک وك!×

اXصطفويى حسن
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
� بابحرفالسِّ

سأل@:
كث� ُسَؤلة@: ورجل ومَْسألة@/ سؤاً� يسأل سأل يقال واحدة@/ كلمة سأل@: ـ مقا

السؤال@/

وسألتـه َمسائل@, وbعها ومَْسألة@, ُسؤاً� طلبxا@, العافية@: ا� سألت ـ مصبا
واXسؤول@: ُيسأل@/ ما ؤال@: والسُّ بعضاً@, بعÎÉم سأل وَتساءلوا@: استعلمته@, كذا@: عن
َسل@/ وأ�مر خاف@, باب من يسال سال لغة@: وفيه ٕاسأل@/ سأل@: من وأ�مر اXطلوب@/
باGمزة موÏºـ يا ُسؤلَک اُوتيَت ـ وقرٔي إ�نسان@, يسأله ما ؤل@: السُّ ـ صحا
سـائٌل سأَل ـ@ قوله ومسألة@, سؤاً� ء ãÏ¿ال عن وسألته َء ãÏ¿ال وسألته اGمز@/ وبغ�
وبف0ن@/ ف0ن عن نسأل خرجنا يقال@: أ�خفش@, قال عذاب@/ عن أيى ـ واقع بعذاٍب
ورجـل ٕاسأل@/ أ�ّول ومـن َسـل@, منه وأ�مر يسال@, سال فيقال Yزته Hفّف وقد

السؤال@/ كث� ُسَؤلة@:
سؤاً� كذا عن وسألته وُسّؤال@/ َسأَلة وقوم وُسَؤلة@, وَسؤول َسأdل هو ـ أسا
:@ ã)ُسؤ منه وأصبت حاجة@, وسألته عنه@, وتساَءلوا مُساَءلة@, عنه وساءلته ومسألة@,
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سأل ٨

وُنكر@/ كُعرف ]ع*مفعول فُْعٌل ,@ ã,َطَِلب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أعّم واXطلوب شخص@, عن أمر طلب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
آخر@/ شيئاً أو عطاًء أو ÓFعل أو ماً� أو خ.اً يكون أن من

]Çع* يكـون ÓFعل كان وٕاذا ا�ستخبار@, ]ع* يكون خ.اً اXطلوب كان فٕاذا
]ع*ا�ستعطاء@/ يكون عطاًء كان وٕاذا ا�ستع0م@,

ٕا( تتعّدي وقد متاعاً@/ سأله فيقال بنف«ÇÎا@, مفعول� ٕا( متعّدية اXاّدة وهذه
اXع*@/ اقتضاء Mسب عن@, Mرف أو بالباء وتستعمل ãæالثا

Jتاج بالنفسو� قا_ة نفسانيّة صفة الطلب أّن والطلب@: ب�السؤال والفرق
السـؤال كـذلک وليس ٕالزام@/ وفـيه الgال@, طلب ã| Fك إ�ظهار ٕا( أو الظهور ٕا(

ٕالزام@/ فيه وليس

ØFعـ ُيسأَل � Êواِت@, Ú»ال َخَلَق َمن م Ô Òxسـأل ß� َولَ ـ ã| Fك خ.@: عن فالسؤال
َيتساَءلون@/ عبعض Îم ÔÉبع وأقبَل ُيسألون@, وهم َيفعل

َعلَيه أسألكُم � ُقل أجر@, ِمن َعليِه أسأ@ُلكُم وما ـ ã| Fك عطاء@: عن والسؤال
/@٣٦ . ٤٧ ـ أمواَلكُم َيسأَ ْلكُم و� خرجاً@/ َتسأGم أم أجراً@,

وٕاذا الّساَعة@, َعِن َيسألونََک وح@, الرُّ َعِن َيسألونََک ـ ã| Fك علم@: عن والسؤال
/@١٨٦ . ٢ ـ َقريٌب ã Ùæ فٕا ã Ùَع� ِعباديى سأ@لََک

كتاباً@/ zم َعلَ ل Ù Ò� تُ أن الكتاب أهل َيسألَک ـ ã| Fك عمل@: عن والسؤال
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٩ سأم

للكافرين@/ واقٍع بعذاٍب ساِئٌل سأَل ـ ã| Fك عذاب@: عن والسؤال
سائٌل سأَل خب�اً@, فاسألبه ـ التأ@كيد مقام ã| يكون ا Ø̂ ٕا بالباء@: ا�ستعFل @ٕاّن Øj

واقع@/ بَعذاٍب

أجر@/ من سألُتكُم ما ـ ã| Fك ع�التبعيض يدّل ِمن@: وMرف
ء@, ãÏ¾ عـن وتفكيـک ٕاخـراج ع� الد�لـة أريد ٕاذا ِمن@: ÇMرف ويسـتعمل
وQاوز صدور ع� الد�لة أريد ٕاذا عن@: وMرف اXع*@/ هذا مصاديق والتبعيضمن
أشـياَء@, َعن@ تسألوا@ � ,@ ãÏ Ò¾ َعن سألتَُک ٕان ـ@ @ ã| Fكـ@ معنويّاً أو Tسوساً ء ãÏ¾ عن
فـيسأل وأحكامهم@, حا�tم وعن wم Oتـّص ØFع أيى ـ@ الَيتاَمي@ َعن وَيسألونََک

ã| Fك ع�إ�خراج@, فيدّل من حرف 0Rف وهذا wم@/ Oتّص وما أحكامهم صدور
أ�جر@/ ٕاخراج

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سأم@:

ومـَللته@/ ضـجرته ]Çع* وَسآمة@: َسأَماً َتِعَب باب من َأْسأَمُه سِئمته ـ مصبا
ُدعـاء ِمن إ�نساُن ُم َيسأَ � ـ الت>يل ã|و منه@/ َسِئمُت فيقال أيضاً با¡رف ي ويُعدَّ

/@�òا

وَسآمة@: وَسآماً وَسأمة َسأَماً َأْسأُم منه وَسِئمُت منه ß=وَس َء ãÏ¿ال ß=َس ـ لسا
َجر@/ والضَّ الَملَل والسآمة@: هو@/ أسأمَه وقد َسؤوم ورجل ,@ مَلَّ

�َيسأمون/ وهم قال: انفعاً�, كان أو فع0ً لبثه , يك< ا ØW الَم0لة السآمة@: ـ مفر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سأم ١٠

والتحقيق@:
الضجر@/ مع ا0Xلة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

والقـلق والضـعف والرخو والفتور الكسل ومواّد اXاّدة هذه ب� الفـرق وأمّا
والضجر@: وا0Xلة والل�والضيق والبطالة

القدرة@/ مقابل ã|والضعف ا¡ّق@/ مقابل ã| البطالة أّن Fك الشّدة@/ ضّد الرخو أّن
والرخو@/ ا¡ّق ـ ãçماّد ã| سبق Fك الوسع@/ قبال ã| والضيق اòشونة@/ مقابل ã| واللِّ�

ا¡ّدة@/ بعد ل�وضعف هو والفتور@:
والتثاقل@/ الفتور مطلق والكسل@:

الطمأنينة@/ قبال ã|ا�ضطراب هو والقلق@:
/@Aدلتنگي و 6@گرفتگي بالفارسيّة عنه Ø.ويع القلب تضيّق وا0Xلة@:

/@AوريSر و 6آزردگي بـ عنه Ø.يع Øn@تأ والضجر@:
َجر@/ والضَّ الَملَل من مرّكب مفهوم والسأم@:

هنا@/ ذ@كرناه ا ØW أ@ك< حقائقها يوضح ما اXواّد ذيل ã| ء وسيجيى
واXرض@/ ]ع*اXوت معت0ًّ الساِم استعFل اXفهوَم ويؤيّد

/@٣٨ . ٤١ ـ َيْسأُمون � َوُهم اِر Úyوال باللَّْيل لَُه ُيَسبُِّحوَن

بـه@, ا�شتغال ومن التسبيح ٕادامة من وَضَجراً مَل0ًَ أنف«Îم ã| Nدون � أيى
�@َيْسأُم قال: Fك للقلب@, وان¿Ìاحاً شعفاً@وwجة يوجب النفس m0ي ]ا ا�شتغال فٕاّن
طـلب ã| كان ٕاذا@ ينضجر و� Zّل � أيى ـ@ ٤٩ . ٤١ ـ Öـ� Òòا ُدعاء ِمن إ�نسان

له@/ خ� هو ما Iصيل طريق ã|و روحه m0ما@ي
/@٢٨٢ . ٢ ـ ٕا�أَجله َكب�اً أو َصغ�اً تكُتبوه أن َتْسأُموا �
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١١ سبأ

Ø,ح التـداين@, ح� اXكاتبـة لزوم موقع ã| ـأَم السَّ ٕاظهار منكم يكن � أيى
بينكم@/ اXكاتبة ترَك أُم السَّ يوجب

نظائرها@/ دون ا�dيات ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبأ@:
من َكْرهاً@, آخر بلد ٕا( بلد من ء ãÏ¾ أخذ ع� يدّل واحد أصل :@Gس ـ مقا
أ�ّول@, اXع* خالف مهموزاً كان وٕاذا َسـبياً@/ يَسبzا ا�اريَة ÒGَس يقال ,@ ãG السَّ ذلک
شيئاً اُحِرَق Ø,ح AتهÌ¿6ق شتَه ÒT ٕاذا لَد@, ßا� سبأت ـ فأ�ّول معان@: أربعة ع� وكان
ٕاذا كاذبة@, �Z ع� ف0ن سبأ ـ والثالث سلخته@/ جلَده@: سبأت ـ ãæوالثا أعاليه@/ من
مـن وهذا متفّرق�@, أيى سبا@, أياديى ذهبوا قوGم ـ والرابع مكHث@/ غ� علzا مّر
Çwذا بلُدهم أيضاً ويسّمي ا¨ـن@/ قبائل عامّة Nمع رجل وَسبا@: ا¨ـن@/ أهل تفّرق

/@Ëº�ٕا
َيـعُرَب@, قَـحطاُن َولََد شديد@, أيى قحيط قوGم من قَحطان ـ ٣٦١ ا�شتقاق
قوGم من َيشُجَب@, َيعُرُب وَولَد فيه@/ أفَصح أيى ك0مه ã| أعرَب قوGم من يَفُعُل وهو
وقال عبد@cس@, ٕاdه ãGالكل قال مهموز@, َسبأ@, يشُجُب وولَد هلک@/ الرجل@ٕاذا �Òشَجب ßaو كَه0ن من ا¨ن قبائل وتفّرقت كّلهم@/ القبيلة Nمع Ëºٕا وَسبَأ عامر@, ٕاdه قوم

َسبَأ@/ ã*اب
ومركزها Zن, من@صنعاء @ال¿Ìق ã| @وبلدًة ÒãÏÈكانت@أرا سبا@: ـ أ�ع0م قاموس
بن يشُجب بن َسبَأ وبانzا علzا@, حا@كمة سلDن عهد ã|بَلِقيس وكانت مَأِرب@, بلدة

ترbته@/ ٕانxي ـ بٕاdه يت Ødو نوح@, أحفاد من قَحطان بن يعُرب
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سبأ ١٢

بن َيعُرب بن َيشُجب بن سبَأ ا¨ن ملوك من يُعّد مَن أّول ـ ٢٧٨ . ١ اXروج
ملَک Øj سـنًة@/ و\ان� وأربعاً سنة أربعFئة ُملكه@: وكان cس@, عبد وٕاdه قحطان@,
مُلكه وكان اً�@, ßb وأ@ك<هم وأفرÎºم وقته ã|الناس أشجع وكان �a ولَده بعده
بعد ملَک Øj سّنه@/@/@/ وك. عمره فطال سبأ@, بن كه0ن أخوه بعده مَلک Øj `س�سنة@,
قبل ملک الرائش@, بن عمرو بن ¾Ìحبيل ابن 6وهو اÒGْدهاد بنت بَلقيُس أ�ّول تُبَّع
سلDن مع أمرها من وكان سنة@, ومائة ع¿Ìين بَلِقيس مُلک وكان Aسن� Ì¿ع تُبَّع

سنة@/ ٢٣ ا¨ن سلDن fلَک كتابه@, ã| وجّل عّز ا� ذ@كر ما A6ع

سـلDَن ¦تحن وأَتْت سلDن .R َسبأ مَِلكة وdَعْت ـ ٩ ãæالثا أ�يّام أخبار
وحجارة بك<ة وَذهباً أطياباً حاملة ال@, ßbو جّداً oعظ وكب Ò[ oاورشل ٕا( وn]سائل ك0مها@, بكّل سلDن وأخ.ها قل}ا@, ã| ما كّل عن وكلّمته ٕا(سلDن فأتت @كرZة@,

ا»@/ به@/@/@/ وأخ.ها ٕاّ� أمر سلDن عن َف ÔO
/@Ì¾العا أ�صحاح أ�ّول@, اXلوك ـ ã| ما مyا وقريب

مس�ة وب�صنعاء بيyا مَأِرب@, مدينxا با¨ن أرض َسبَأ@: ـ ٣ البلدان معجم
أّول ٔ�@نّه سبَأ يى Ød ا Ø̂ وٕا يشُجب@, بن سبَأ ُولِد منازل كانت ا Øu@�ٔ به يت Ød أيّام@, ث0ثة
ا ßX ع�ا¡ال@, نصباً سبا@, وكأيديى َسبا َ أياِديى تفّرقوا تقول@: والعرب /@ Ò ãGالسGس مَن
يد القوم أخذ يقال الطريق@, واليد@: الب0د@, ã|أ�رض هذه أهل ق ُتفرِّ الَعِرم َسيل @كان
طرقهم فّرقxم أيى سبا@, أيديى ذهبوا متفّرقة@: ُطرق ã| ذهبوا ٕاذا للقوم فقيل البحر@,

ã| ك< ٔ�@نّه اXوضع هذا ã| سبا tّمز � والعرب سبا@, أهل تفّرق Fك سلكوها ã,ّال
درجة@/ ١٧ وعرÎÈا درجة@, ٦٤ سبا وطوُل اGمز@/ َضغطة فاستثقلوا @ك0مهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٣ سبأ

والتحقيق@:
مَأِرب@, ومدينته َصنعاء@, Ø ã}Ì¾ جهة ã| ا¨ـن Wلكة من لناحية Ëºٕا َسبَأ أّن
اa�ٔر@, بالبحر غرباً Tدود العرب@, جزيرة من غربيّة جنوبيّة ناحية ã| واقع وا¨ن
عـدن@/ Rليج وجنوباً ÍÉMموت@, و¾Ìقاً ,@ ّ الّسـعوديى من والxامة بالعس� �ًÊ¾و

َول@/ الدُّ بتغي� السابقة أ�زمنة ã| كانتUتلفة ا¡دود وهذه
٤٤ حدود درجة ã| البلد طول جهة من واقعة Çا Øu@بأ مكاuا تعّرف وصنعاء

ا�ستواء@/ خّط من درجة ١٥ حدود ã|العرض جهة ومن درجة@,

ٕايران من ما@كو وبلدة العراق@, من كرب0 بلدة درجة يوافق ã)الطو ا¡ّد وهذا
واحداً@/ الب0د هذه ã| Aارyال 6نصف الزوال خّط فيكون

درجة وكّل ا�ستواء@, خّط من درجة ٢١ ã|@كّرمةXا مكّة عرض@بلدة كان وØXا
٦٦٦ و درجة ٦ اXكّرمة ومكّة صنعاء ب� Dف البعـد فيكون كيلومHاً@: ١١١ تعادل

بالتقريب@/ @كيلومHاً
البـلدان hتقو ã| Fك درجة ٦٤ َسبَأ طول كون من البلدان معجم ã| ما وأمّا
فالقدماء اXبدأ@, خّط اعتبار جهة من ا�خت0ف هذا فٕاّن أيضاً@: الَمأِرب ٕا( بالنسبة
واXتأّخرون أ�طلس@, ا¤يط ã| الواقعة اòالدات ج@/ائر ã| الزوال دائرة من يعت.ونه

بلندن@/ كرينيج خانة ع�رصد اXاّرة الدائرة من يعت.ونه
درجات ٣ Fyبي والبعد صنعاء@, من ال¿Ìقيّة ا�هة ã|أربXفا حال ّ وع�أيى

كيلومHاً@/ @٣٣٣ أيّام@, عّدة مس�ة يوافق وهذا
فأرَسـلنا فأعـَرضوا Êل@/@/@/ ß¾و� ÒZ َعن َجنَّتاِن آيٌَة yم َمسكَ ã| ِلَسبَأ كاَن َلَقد

/@١٦ . ٣٤ ـ ط Ö Ò̀ @ُكل اُ ãçذَوا ß�َجنَّت Pنَّتzم لناهم َوَبدَّ الَعِرم َسيَل م Öz َعلَ
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سبأ ١٤

من ويراد Zن@/ مأرب ã| السا@كنون َيشُجب بن َسبَأ بنو هو السبأ@: من واXراد
ت Ø.ع هذا وع� غرwا@, من وناحية البلد ¾Ìق من بأ�شجار ملتفّة ناحية ا�نّت�@:
الشديد@/ ِعب الصَّ ]ع* صفة والَعِرم ية@/ dا� عنوان مطلق Fzعل أطلقت بل بالتنك�@,

َوجدُت ã Ùæ يَق� ٕا بَنبٍَأ َسبَأٍ  وِجئتُک ِمن طْ بِه ß ÔI@ Òn ا ß[@َفقال@أحطُت َبعيد Òَكث@َغ� Ò Òf
َيسـُجدون وقوَمها وجدtا َعظيـم َعرٌش ا ÒGَو ٍء ãÏ Ò¾ ُكّل ِمن واُوتَيْت لكهـم Ò] امرأة

/@٢٥ . ٢٧ ـ ا_ ُدون ِمن ْمِس للشَّ

ã| مـّر Fك اXلوك@, هؤ�ء من كانت اُ�خدود وأصحاب التبابعة أّن !O و�
خّد@/ تبع@, ـ ãçماّد

وراودها سلDن كات}ا َهّداد@: أو َهدهاد بنُت بَلقيس وهيى سبأ ملكة أّن وظهر
ٕاليه@/ وأقبلت فأجابت oع�التسل

ãÏÈأرا من فتقرب ٕا(ا¡جاز@, وبلوغها A6ع سلDن ملک وسعة اXقطوع من Øj
ومأرب@/ َسبَأ وTدودة ا¨ن

بـعد يكـون أن يبعد ف0 سـّدها@: وخراب مأرب ã| َعِرم سيل جريان وأمّا
اُ�خدود@/ صاحب بعد أو وكفرهم@, مظاXهم أثر ã|و التبابعة

فخارجة ا�زئية@اòارجيّة الوقائع عن@خصوصيّات@هذه البحث@والتحقيق وأمّا
اXآخذ@/ قصور مع التأليف@, هذا برنا¶ عن

وهذا ٕارادtا@, نافذة وكانت النفس قويت ٕاذا منه ف0@مانع بلقيس@: ٕاحضار وأمّا
من وهو ,@hالكر القـرآن به ح ØÍ¼ ٕاذا فكيف النفس@, علم ã| Tقّق ثابت اXوضوع
أمثال يHاءي وقد تكويناً@/ وأوليائه ٔ�نبيائه تعا( ا� آتاها ã,ّال واòوارق اXعجزات

اXرتاض�@/ من اXوضوعات هذه
القرِن ã|و اXي0د ع¿Ìقبل ا¡اديى القرن ã| تَولّد A6ع أ@نّه داود@: ã| سبق وقد
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١٥ سبب

هذا من قريباً وبلقيس A6ع سلDن حياة زمان فيكون ,@A6ع Ïºمو وفاة من السادس
هدهد@/ عفر@, سلم@, ـ راجع ـ الزمان@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبب@:

u�ٔا َسبّابة اw�ٕام ãت� ã,ّال ل0ٕصبع قيل@: ومنه َسبّاب@, فهو َسبّاً@, َسبّه ـ مصبا
ِسّب مـنه الفاعل Ëºوٕا وِسباباً@, مُسابّة وسابّه العار@, ّبة@: والسُّ ّب@, السَّ عند wا ٕا(يشار بـه يـتوّصل مـا وهو ا¡بل ـَبب@: والسَّ والعFمة@/ Fر ßòا أيضاً@: ّب والسِّ ,Ì»بالك
هذا@, سبب هذا فقيل اُ�مور@, من أمر ٕا( به يتوّصل ء ãÏ¾ استع�لكّل Øj ا�ستع0ء@,

هذا@/ عن مسّبب وهذا

القطع@, الباب هذا أصل أّن ُدريد@: ابَن وأظنّه اللغة أهل بعُض ه حدَّ سّب@: ـ مقا
ذلک من عليه@, موضوع الباب وأ@ك< صحيح@, قاله الّذيى وهذا /@rالش منه اشتّق Øj
َسـَبْبُت يقال الَعقر@, ـّب@: فالسَّ أ�صل فأمّا ِمنسجه@/ من مقطوع ٔ�@نّه اFòر@, ّب@: السِّ
يُسـاّب للّذيى ويقال /@rالش من أقطع قطيعة و� ,@rالش ّب@: والسَّ ا@/ Òtَعقر ٕاذا الناقَة
كث�اً@/ ُيَسّب كان ٕاذا ُسبَّة ورجل كث�اً/ الناس َيسّب كان ُسَببة@ٕاذا رجل ويقال ّب@/ السِّ
منه@/ قطعة يريد الدهر@, من َسبّة مضت ويقال wا@/ يتسابّون اُسبوبة القوم ب� ويقال
يقال أن وZكن ذ@كرناه@, الّذيى أ�صل عن شاّذاً يكون أن fمكن فالسَبب@, ا¡بل وأمّا
Fر ßòا وهو ّب السِّ ذلک ومن َبب@/ السَّ ذلک ومن وامتداد@/ ع�طول يدّل آخر أصل ٕانّه

ّب@/ السِّ أيضاً للعFمة ويقال ذ@كرناه@/ الّذيى

,@ ÓBش السّب صار Øj القطع@, ّب السَّ وأصل َسبّاً@, َيُسّب َسّب ـ ٣٠ . ١ ا�مهرة
أيى ف0ن ِسبُّ وف0ن للناس@/ َسبّاباً كان ٕاذا ِسّب ورجل أ�عراض@/ خرق rالش ٔ�ّن
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سبب ١٦

وَسنبة هر الدَّ من وَسبّة أيضاً@/ بيبة السَّ وهيى من@الثياب@, البيضاء قّة الشُّ ّب: والسِّ نظ�ه@/
ا¡بل@/ هذيل@: بلغة ب والسِّ بر@/ الدُّ ّبة@: والسَّ /@Aطويل 6زمان م0َوة أيى الَدهر@: من

التفت@/ َسّبب@, ,@ ÒÍ¼حا طَّوق@, داَر@, :@A6ساَبب ـ قع

عجوز@/ ٕامرأة َجّدة@, :@A6ساباه @

ملكّية@/ Iويل عّلة@, سبب@, :@A6ِسبّاه @
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ء ãÏ¾ سـعة ٕا( بـالنسبة وا¡ّد Í½¡ا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

واعت0ئه@/ وٕانط0قه

ح½Íأ�شخاص @مورد ã!ف اXوارد@واXوضوعات: باخت0ف اXع*@Oتلف وهذا
واعت0ئه@, انط0قه عن وZنع ح½Íه يوجب ما فيه قال ٕاذا سبّه فيقال بالسّب@, Ø.يع

اXفهوم@/ هذا مصاديق من والتقبيح rفالش
/@١٠٨ . ٦ ـ بغ�ِعلم َعْدواً اَ_ فَيسّبوا ا_ ُدون ِمن َيدعوَن اّلذيَن َتُسّبوا َو�

شأنه@/ وعلّو مرتبته وIديَد مقامه Í½ح يوجب ]ا القول أيى
مطلقاً@, � يوجبح½Íا�نط0ق@, Dف العقر@, القطع@, اXع*@: هذا مصاديق ومن

اXواّد@/ هذه وب� ب�اXاّدة الفرق يظهر القيد وwذا
وا¡ّد@, Í½للح اXوجب ا¤يط العار ع� ّب السِّ يُطلق ا¡قيقة هذه وبلحاظ

مطلقاً@/ � وÍ½Iه الرأس ع� تشّد وِعFمة ار ß̀ وع�
� بـه@, وإ�حاطة ح½Íه مقام ã| ء ãÏ¾ ٕا( به يتوّصل ما وهو َبب@: السَّ وأمّا

واXوجب@/ وب�العلّة بينه الفرق هو وهذا مطلقاً@,
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١٧ سبت

/@ ٨٤ . ١٨ ـ َسَبباً تبَع فأَ َسَبباً ء ÖãÏ Ò¾ ُكّل ِمن وآتيناه ْرِض أ�َ ã| لَُه مكَّنّا ٕانّا

/@١٦٦ . ٢ ـ أ�سباُب م ßwوتقطَّعت الَعذاَب وَرأوا

/@٣٧ . ٤٠ ـ واِت مى السَّ أسباَب أ�سباب أبلَغ ã Øلََع حاً@ ÖÍ Ò¼ ã� ابِن هاماُن يا

Tصوراً اXطلوب يكون Mيث ويقّربه@, وÍ½Jه اXطلوب ٕا( يوصل ما يراد
Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل أسباب فٕاّن ٕادرا@كه@, Tدوديّة ã|و اختياره وIت

/@Ìº�ٔع*ا[ ãGالس ماّدة اXاّدة@: ã| ع�أ�صل ويدّل
الكرZة@/ ا�dيات ã| استعGFا موارد ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبت@:
عن انقطاعهـم الzـود@: وَسبُت وأسُبت@, ُسبوت bعه ـبت@, السَّ يوم ـ مصبا
ِبذلک@, أقاموا ٕاذا بابÍÈب@: من َسبتاً َسبتوا يقال مصدر@, وهو وا�@كتساب@, اXعيشة
/@ Øتح�Xا والَمْسبوت@: حَلقه@/ أيضاً@: ÍÈب باب من َسبْتاً رأَسه وَسَبت لغة@/ واسَبتوا@:
وُسِبَت@: قتل@, باب من َيسُبت َسَبت منه يقال الراحة@, وأصله الثقيل@, النوم بات@: والسُّ

عليه@/ ãÏ¿ُغ
َشعره@: وسَبت قطعه@, :@ Òالس� َسَبت ومنه القطع@, السبت أصل السبت@: ـ مفر
Rلق ابتدأ تعا( ا� ٔ�ّن السبت@: يوم يى Ød وقيل /@A6استأصله اصطَلَمه وأنَفه@: حَلَقه@,

فسّميى بت@, السَّ يوم عمله فقطع أيّام ستّة ã| فخلَقها أ�حد يوم وأ�رض Êوات Ø»ال
للعمل, قيل@يوم@قطعهم عاً: ÚÌ Ô¾مxَسب يوم وقوله السبت@, ã| صار ف0ن: وسَبت بذلک@/
وقوله السبت@/ ã| يكونون � وقيل العمل@, يقطعون � معناه@: قيل َيسِبتون@: � ويوم

للعمل@/ قَطعاً أيى ُسباتاً@: نوَمكم وجعلنا فيه@/ العمل ترك أيى السبُت@: ُجعل ا Ú̂ ٕا
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سبت ١٨

:@ Øالل� ال«Îل للس� يقال وسكون@, راحة ع� يدّل واحد أصل سبت@: ـ مقا
َسكراَن يُصِبُح ـ القياس هذا ويُصّحح الرأس@/ حلق ْبت@: السَّ ع�ذلک aل Øj َسبت@,
يقال فلذلک ا¡ركة@, قليل Aالرقّة 6ضّد اً ß> ÔU الyار آخر ã| يكون ٔ�@نّه ـ َسبْتاً ãÏ» ÔZو
ا�معة يوم منه ُفِرغ لق Òòا ٔ�ّن فيقال@: ا�معة@: بعد بت السَّ وأمّا َمسبوت@/ Øللمتح�
,@Aَلم السَّ 6ورق بالَقَرظ الَمدبوغة لود Ôفا� بت@: السِّ فأمّا َخلق@/ ا�معة بعد يكن فلم

ٕاص0حه@/ تناهي قد ٔ�@نّه :@ يى Ù Ôd َسبتاً ذلک وكأّن

ã| َيسقط َشعره ٔ�ّن أ�ََدم@, وهو بت@, السِّ وِنعاَل الِسبتيّة النِّعال يَلبَسون ـ أسا
ُسباتاً@: النوَم ا� وَجَعَل َمسبوت@/ ورأس رأَسه@, وَسَبت ُحِلق@/ أيى ُسبت كأ@نّه باغ الدِّ

ãæوأرو رأسه@/ قطع ٕاذا ِع0وته@: َسَبت ـ ا£از ومن ميّتاً@/ مَْسبوتاً@: ف0ن وأصبَح مَوتاً@,
/@ Ø ã Ò,ِْسب

بت@: والسَّ الرأس@/ حلق بت@: والسَّ هر@/ الدَّ بت@: والسَّ احة@/ الرَّ بت@: السَّ ـ صحا
ٕاذا ِعـ0وته@: وَسـَبت منه@/ ÍÈٌب إ�بل@, َس� ْبت@: والسَّ الَعقص@/ عن عر الشَّ ٕارسال
بأمر الzود قيام بت@: والسَّ عنده@/ أ�يام �نقطاع بت@: السَّ يَوُم يى Ø Ôd ومنه ُعنقه@, ÍÈب
وكـذلک عليه ØãÏ¿غXوا اXّيت والَمسبوت@: الراحة@/ وأصله النوم@, ـبات@: والسُّ َسبxا@/

أحواله@/ أ@ك< ã| عينَه يُغمِّض mكالنا Ó̀ مُل كان ٕاذا العليل
ي@, Òxان وقََف@, العمل@, عن انقَطع توقَّف@, اسـHاَح@, A6شاَبت ـ قع

بالسبت@/ ک [سَّ السبت@, قÏÉَيوم
انقطاع@/ توّقف@, سك*@, قعود@, جلوس@, :@A6ِشِبت

عطلة@/ يوم اسHاحة@, يوم السبت@, يوم :@A6َشبات
يَع Òb وتَصنُع تَْعمُل أيّام ستَّة َسه@, لِتُقدِّ ْبت السَّ يَوَم اُذ@كر ـ ٨ . ٢٠ اòروج ِسفر
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١٩ سبت

وابنتُک وابنُک أنت ما عم0ً تَصنَْع � ک@, ß ×Gٕا للربِّ َسبٌت ففيه السابع اليَْوُم وأمّا عملک@,
الرّب َصـنَع أيّام ستّة ã| ٔ�ّن أبوابک@, داَخَل الّذيى ونزيلُک وwيمتک وأمتُک وعبُدك
يوم الرّب بارَك لِذلک السابع@, اليوم ã| واسHاَح فzا ما وكلَّ والبحر وأ�رض ال«Êَء

وقّدسه@/ السبت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبلحاظ والفّعالّية@/ العمل بعد ا�سHاحة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والنوم والسكون@, واXعيشة@, ا�@كتساب عن ا�نقطاع مفاهoـ ã|@تستعمل أ�صل هذا
وحـلق ال«Îل@, Ùالل� والس� واXـوت@, العمل@, وانxاء والقعود@, والغشـية@, الثقيل@,

وأمثاGا@/ الرأس@,

ذ@كرناه Xا مصداقاً كان ٕاذا صحيح ãæعاXا هذه من واحد ع�كّل اXاّدة فٕاط0ق
العمل@/ بعد كونه قيد مع ا�سHاحة وهو أ�صل@, من

ا�@كتساب@, طول بعد ا�سHاحة كتحقّق اXوارد@: باخت0ف Oتلف اXع* وهذا
والغشية والتيّقظ@, الفعاليّة بعد وبالنوم والس�@, التحّرك بعد بالسكون الراحة وحصول
ٕاذا Øوبالس�الل� العمل@, ã| ãæالتوا مقام ã| وبالقعود وا¡ياة@, العمل طول بعد واXوت

الشعر@/ وفور بعد الرأس وMلق ا0Xل@, حصل
أ�@ك.@, ا�شتقاق من ضبط@: سّب@, ثبت@, ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� ما !O و�

السبا@/ وكذلک بالش�اXعجمة@, الع.يّة ã| اXاّدة أّن وظهر
/@٤٧ . ٢٥ ـ ُسباتاً والنَّوَم ِلباساً اللَّْيَل َلكُم َجَعَل الَّذيى وهَو

/@٩ . ٧٨ ـ ُسباتاً َنوَمكُم وَجَعلنا
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با�هاز تُستَعمل ã,ّال الظاهرة ا¡واّس فٕاّن ا�شتغال@, دوام بعد اسHاحة أيى
بالنوم Øj الظاهرّية@, وأ�عFل البدنيّة ا¡ركات به وتتوقّف النوم عند تسكن Ø ãGالعص

والقدرة@/ النشاط يسHّد
/@١٦٣ . ٧ ـ تأتzم � َيْسِبتون � ويَوَم عاً ÚÌ Ô¾ َسبxم يَوَم ِحيتاuم تأتzم ٕاذ

وُسـباتاً@: َسـبْتاً َيسـِبُت َسـَبَت يقال ا�شتغال@, أيّام بعد يسJHون يوم أيى
بـعد فيه ا�سـHاحة لوقوع بالَسْبت اليوم هذا ويسّمي وا0ÇXل@/ العمل بعد اسHاح

أيّام@/ ستّة ã| ا�شتغال

/@١٥٤ . ٤ ـ بت السَّ ã| َتْعدوا � م Ô ÒG وُقلنا

/@٧@.١٦٣ ـ ْبت السَّ ã| َيْعدوَن ٕاذ البحر حاÍÈةَ @كاَنت ã0 الَّ م@َعن@الَقرية ÖG واسأَ@

/@٤٧ . ٤ ـ ْبت السَّ أصحاَب َلعنّا F كَ م Òyنلَع أو

/@٦٥ . ٢ ـ ْبت السَّ ã| ِمنكُم اعَتَدوا الَّذيَن Ôrَعلم َوَلَقد

/@١٢٤ . ١٦ ـ فيه اخَتَلفوا َعالَّذيَن ْبُت السَّ ُجِعَل ا Ú̂ ٕا
الدنيويّة اXشاغل عن وانقطاع واسHاحة فراغة يوم للzود السبت ا� جعل
اXتعال ا� ٕا( وينقطعوا والعبادة@, بالطاعة يشتغلوا لكيى والعمل@, والصيد وا�@كتساب

وعصوا@/ فاعتدوا ه�ٕاليه@, متوجِّ
يَدوسـوَن قوماً وذا Òv ã| رأيت أ�يّام تلک ã| ـ ١٥ . ١٣ ْمـيا Ò ÒL ـ ã| يقول
يوم ã| oأورشـل يَدخلون وأيضاً �اً Òa ملون ÒJو َزٍم ÔM ويأتون ـْبت السَّ ã| ÒÍ ß¼مَعا
والصوريّون الطعام@, بَيْعهم علzم@يوم فأ¾Îدت َمل ÔJ@ما وِعَنب@وت�@وكلِّ ْمٍر ÒR@السبت
ã|و Çvوذا ã*لبـ السبت ã| ويبيعون ِبضاعة وكّل بَسَمک يأتون كانوا wا السا@كنون
تـعملونه الّـذيى القبيـح أ�مر هذا ما Gم وقلت vوذا ُعظَـFء فخاصمُت ,@oأورشل
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/@ ØÌ¿ال هذا كلَّ علينا نا ×Gٕا فجلب هكذا آباؤكم يفعل nأ ْبت@, السَّ يَْوم وتُدنِّسون
ã| يسلكوا n ال.يَّة ã| ٕاÌºائيل بيت Ú ãع� د فتمرَّ ـ ١٣ . ٢٠ َحزِقيال ـ ã|و
فقلت كث�اً@, ãçُسبو سوا ØSو wا يا Ö ÒJ ٕانسان عملها ٕان ã,ّال أحكاميى ورفَضوا ãÏÉفرائ
� ال.يّـة ã| ٔ�بـنائهم وقـلت ـ ١٨ ٕ�فنائهم@/ ال.يَّة ã| علzم ِرجزيى أسُكب ã Øæٕا

أحكامهم@/ Iفظوا و� آبائكم فرائض ã| تَسلكوا

أ�موات من A6ع اXسيح قام وØXا سبت@: ـ ترbته ما ـ الكتاب قاموس ـ ã|و
مزيد ويوجب اXسيح@, قيام Gم يذّكر فٕانّه َسبتGم@, يوم اليوم هذا اXسيحيّون جعل
كان @Fك باٍق أ�خ0قّية@: ال¿Ìيعة أجزاء bلة من هو الّذيى فالسبت منه@/@/@/ لنا تقّرب
أن وعلينا فالغرضTفـوظ@, أ�حد@, بيوم السبت يوم تبديل ØÍÉي و� السابق@, ã|

أ�َحد@/ يوم ã|السبت بأحكام نلðم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبح@:

يقول ØFع نّزهتـه أيى ا� سّبحُت يقال والت>يـه@, التقديس التسبيح@: ـ مصبا
بأÊºئه@, يذكره أيى ا� يُسبّح ف0ن يقال@: والص0ة@, الذكر ]ع* ويكون ع�ا�اِحدون@, ويُسبّح نافلة@, أو كانت فريضة بحة السُّ ã Øيُص� أيى يُسبّح وهو ا�@, ُسبحان Lو
سبِّح�أيى ÔX ا ِمن كان أ@نّه فلو� ـ ومنه الضحي@, وسبُحة النافلة@, ã Øيص� أيى راحلته
أيى سون@, Ô] Ò�ح ا_ فُسبحاَن ـ ومنه عليه@, �شGBا ذ@كراً الص0ة يت Ødو اXصلِّ�, من
ã Ùèَر وسـبحان هـذا@, لنا َسّخر اّلذيى ُسبحاَن Lو@ التحميد ]ع* ويكون ا�@, اذ@كروا
ÇLو عليه الك0م اشـتمل Xا oوالتعظ التعّجب ]عـ* ويكون ,@� ا¡مد أيى oالعظ
به عبده خّص الّذيى الفعل من التعّجب مع* فيه ٕاذ ـ iًلَي بعبِده أÌºي اّلذيى ُسبحاَن
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لو� أيى ُتسبِّحون لَو� لكم أnأقل تعا(@: قوله ã| وقيل قدرته@, بgال oومع*التعظ
تـعا(@/ ا� ِذ@كر ٔ�@نّه ا�@, شاء ٕان وقيل ا�@, سبحان استثناؤهم كان قيل تستثنون@,
حـ� كالذا@كـرة ا Øu@�ٔ التسبيح من فاعل Ëºٕا اw�ٕام ãت� ã,ّال إ�صبع والُمسـبِّحة@:
ونوره وعظمته ا� ج0ل ا¡ديث@: ã| ã,ّال بُحات والسُّ ّية@/ ×G�ٕا ٕاثبات ٕا( wا إ�شارة
كغرفة ُسبَح وbعها wا@, يُسبَّح ã,ّال بحة@: والسُّ منظومة@/ خرزات بحة@: والسُّ وwاؤه@/
والوسطي@/ @ب�@اw�ٕام ã,ّال إ�صبع وهيى من@ذلکVازاً ٕاËº@فاعل والُمسبِّحة@: وُغَرف@,
ٕاّ� فُّعول الك0م ã|وليس قالوا وعيب@, سوء كّل عن ه Ø<م أيى وقُّدوس ُسبّوح وهَو
البـاب@, قياس ع� لغة الث0ثة ã| الفاء وفتح ُدويبة@, وهيى وُذّروح وقُّدوس ُسبّوح
أبعَده@/ ما أيى كذا من ُسبحاَن العـرب وتقول غ�@/ � ØËÉبال وفُلّوق ُستّوق وكذلک
منصوب وهو ع�التسبيح@, َعلَم ا�@: وُسبحاَن ا�@/ ُسبحاَن قلَت ٕاذا تسبيحاً وَسّبحُت
Ëº�ٕوا نفع@, باب من َسبْحاً اXاء ã| الرجل وَسبَح ف�موده@, ØÍ½مت Ôغ� ع�اXصدر

فzا@/ ف ØÍ½ت حوائجه@: ã| وسبح مبالغة@/ وَسبّاح سابح@, فهو باحة@, السِّ

/@ السعيى جنسمن ـ وا�dخر العبادة@/ جنس@من ـ أحدYا أص0ن@, سبح@: ـ مقا
الفقهاء يقول فرض@, غ� نف0ً كان ما بذلک وOتّص 0ة@, الصَّ وهيى بحة السُّ ـ فأ�ّول
الباب@: ومن بص0ة@/ Fyبي يتنفّل � أيى ,@Fyبي يُسبّح الَص0ت�و� Òب� الُمساِفر مع Ö ÒN@@ـ
ا�dخر وأ�صل التبعيد@/ والت>يه سـوء@/ كّل من ثناؤه جّل ا� ت>يه وهو التسـبيح
/@ ْريى Òا� ã| اليدين مَدِّ ا¡َسُن اòيل@: من والسابح اXاء@, ã| الَعْوم باحة@: والسِّ بْح ـ@@السَّ

فراغاً معناه@: الليث قال /@iًطوي سبحاً اِر Øyال ã| لَک ٕاّن ـ ٣٣٧ . ٤ الxذيب
قـرأ ومن ومعاشاً@, اضطراباً :@ ãèأ�عرا ابن بالليل@/ فراغاً أيضاً السبح ويكون للنوم@/
وَسَبخت أ�رض ã| َسَبْحُت :@ ا�عفريى ا�هم أبو ل0ٔبدان@/ وHفيفاً راحة أراد َسبْحاً@:
ت>يه اللغة ã| وُسبحاَن الزّجاج@: أ@ك<فيه@/ ٕاذا الك0م ã| وسبح فzا@, تباعدَت ٕاذا فzا
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وُسبحاناً تسبيحاً ا� سّبحت يقال سيبويه@, قول وهذا قلت@: السوء@/ عن وجّل عّز ا�
ا� ت>يه ومع* اXصدر@/ مقام يقوم سبحان Ëº�ٕوا تسبيح@, فاXصدر@: واحد@, ]ع*
ٕاذا أ�رض ã| سـبحت قـولک من تبعيده@, تسبيحه وكذلک منه@, تبعيده السوء@: من
Fك بَْسطاً@ فzا َتذهب أيى ـ َسْبحاً اِت ßMوالسا َيسَبحون@, فلٍک ã| ـ ومنه فzا@, أبعدَت
السابح يسبح Fك ْريى Òا� ã| يديه Zّد اòيل من السابح وكذلک اXاء@, ã| السابح يَْسبح

اXاء@/ ã|
الفلَک@, ã| النجوم Xّر واستع� اGواء@, ã|و اXاء ã| ال«Ìيع الَمّر ْبح@: السَّ ـ مفر
اXّر وأصله تعا(@, ا� ت>يه والتسبيح العمل@, ã| الذهاب ول«Ìعة الفرس@, و�ريى

نّية@/ أو فع0ً أو كان قوً� العبادات ã| عامّاً التسبيح وجعل ا�@, عبادة ã| ال«Ìيع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اLراف دون من ا¡ّق مس� ã| ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ضعف@/ نقطة عن هاً Ø<م ع�ا¡ّق كون أو ضعف@, ونقطة

الضعف@, عن التباعد وجهة ا¡ّق مس� ã| ا¡ركة جهة جهتان@: فzا في0حظ
والðكـية والتـبعيد والت.ئة والتقديس الت>يه ـ مواّد وب� بيyا الفرق يظهر وwذا
والتـخليص والتـنحية والتـجنيب والتـفصيل والفـراغ والتطه� والxذيب والتخلية

ونظائرها@/

جـهة ٕا( والتنحية@: والðكية والتخلية والتبعيد والت.ئة الت>يه ã| النظر فٕاّن
Uصوص@: قيد مyا كّل ã| وي0حظ فقط@, التباعد

وقبيح@/ مكروه كّل ٕازالة ٕا( الت>يه ã| فالنظر
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وتقّيد@/ الðام أو عيب عن تباعد ٕا( الت.ئة ã|و
التقّرب@/ قبال ã| التباعد ٕا(مطلق التبعيد ã|و

ا�شتغال@/ مقابل ã| وهو به شاغ0ً يكون ØFع الفراغ ٕا( التخلية ã|و
ليسMّق@/ وما يلزم ما تنحية ٕا( الðكية ã|و
مطلقاً@/ جانب ٕا( و¼ÍÒف ٕامالة التنحية ã|و

له@/ وجانب Øمع� جنب ٕا( ٕامالة التجنيب ã|و
جهة ٕا( والفراغ@, التقديس@والتطه�والتفصيل@والتخليصوالxذيب ã| والنظر

ما@/ وٕازالة تباعد Iقّق بعد وجوديّة
ا0òف@/ ٕازالة بعد وبركة قداسة التقديسحصول ã| في0حظ

ã| ÇIقّقه مـن أعّم وهو والنجاسة الرجاسة بعد طهارة حصول التطه� ã|و
باXع*@/ Uصوصة والقداسة اXع*@, ã| أو الظاهر

وصل@/ بعد فصل Iقّق ٕا( التفصيل ã| والنظر

واòلط@/ الشوب عن وتصفيته الذات نقاء ٕا( التخليص ã|و
خلوص@/ وIقّق ص0ح حصول ٕا( الxذيب ã|و

ا�شتغال@/ و[اميّة التخلية جريان انxاء Iقّق ٕا( الفراغ ã|و
والتـنفّل والفـراغ والتقديس السـوء من والتـ>يه @التـباعد @ـ oمفاهـ ٕاّن Øj
اXاء ã| والعوم والسعيى والعبادة وا¡مد والذكر الك0م وك<ة واXعاش وا�ضطراب

أ�صل@/ ٕا( يرجع كلّها ا¡وائج@: ã|ف ØÍ½والت الس� ã| ا�ريى وحسن
ã| فا¡ركة مواردها@:@ باختـ0ف مصاديقها Hتلف ا Ø̂ ٕا اXاّدة ã| ا¡قيـقة فٕاّن
ã| السـباحة ã| تتحقّق ا Ø̂ ٕا والنقص@: والضعف ا�Lراف عن التباعد مع ا¡ّق مس�
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ã| بالنظم اòيل@: ã|و وغور@/ اLراف دون من ا¡ركة ã| والنظم ا�ريان Mسن اXاء
ولطفه@/ ا�ريى وMسن اXس�

تأم�اXعاش ã| وا�جxاد العمل Mسن اXاّدية@: ا¡ياة جهة من إ�نسان ã|و
tذيب ã| والسعيى العبادة Mسن الروحانّية@: جهة ومن وغ�ه@/ نفسه حوائج ورفع
عن التخليـة وIقّق الفراغ وIصيل الضعف عن والتباعد السوء عن والت>يه نفسه

وتعظيمه@/ ا� وaد والتنفّل النفسانيّة اXشاغل
البيان وٕادامة والب0غة الفصاحة جهة من جريانه Mسن والك0م@: النطق ã|و

وٕا[امه@/
ضـعف ّ أيى عن ه Ø<الت مع الثابـت ا¡ّق ع� أمره Pريان وجّل@: عّز ا� ã|و

وضعف@/ Qّوز دون من حقّاً فيه أ�صل هذا وبتحقّق واLراف@, ونقص

ا¡Çّق مس� ã| السلوك هو تعا(@: ا� ٕا( والسالك� وأ�ولياء ا0Xئكة ã|و
وسوء@/ ومكروه اLراف ّ أيى عن والتباعد ه Ø<الت مع وجّل عّز ا� وٕا(

يـتحقّق مـوارد ã| ويسـتعمل �زم بْح السَّ أّن والتسبيح@: بْح السَّ ب� والفـرق
ه@, Ø<والت ا�ريان هذا ã| آخر ء ãÏ¾جعل هو والتسبيح /@ ّ طبيعيى ه@بطريق Ø<ا�ريان@والت

اXوضوعات@/ باخت0ف الكلمة مفهوم Oتلف مورد كّل ã|و متعّد@, وهو
:@ ã| Fك ْبح@: فالسَّ

/@٣٣ . ٢١ ـ َيْسبحون فلٍک ã| @ُكلٌّ

/@٣ . ٧٩ ـ َسْبقاً فالّساِبقاِت َسْبحاً اِت ßMوالّسا

/@٧ . ٧٣ ـ iًَطوي َسْبحاً ار Úyال ã| لََک ٕانَّ

/@١ . ١٧ ـ ِبَعبِدِه يى ÒÌºَأ الَّذيى ُسبحاَن
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/@١١٦ . ٢ ـ ُسبحانَه َوَلداً ا_ َذ Ò ÚH ٕا

بـنظم Fvمَدار ã| Fuوجريا والقمر الشمس َسبْح ع� تدّل ـ اُ�و( فا�dية
اÇòلل من أمر أقّل فيه يكون أن دون من َحَسن كامل ّ طبيعيى جريان وع� دقيق

وا0òف@/ والتثاقل والفتور وا�Lراف
من الُمخلَصون وهم ا¡ّق ¼Íاط ã| يس�ون ع�نفوس تدّل ـ الثانية وا�dية
ã| يفHون � الّذين الروحانّيـون@, وا0Xئكة ٕاليه السالك� من وا£ذوبون ا� عباد

مyم@/ يُقصد Dف وتعطّل اLراف مyم و�@يُري بوظائفهم العمل
مصداق A6ص ا� رسول فٕاّن علzا@, ومتفّرعة ٕا(الثانية ناظرة ـ الثالثة وا�dية
أيّامه حياته bيع ã| يزال � فهو ا¢لَص�@, العباد مصاديق أع�من وفرد وأ@كمل Økأ
سكوته ã|و واشتغاله خلوته ã|و واجBعه انفراده حالة ã|و وحÍÉه سفره ã| ولياليه

له@/ ِلصاً ÔU ٕاليه وسالكاً تعا( ا� ٕا( متوّجهاً وتكّلمه@:
اÇòدمة مـقام ã| Ø ã|ٕاضـا ÇUصوص واقتضاء زائدة خصوصيّات فيه والyار
الضـعف نـقاط عـن ه Ø<والت ا¡ّق مس� ã| الس� وIقّق اXقّررة بالوظائف والعمل

أ�س*@/ مقامه ٕا( بالنسبة اXاّدة@, شوائب عن والتخلّص

ويـصدق يتحقّق ا Ø̂ ٕا وجّل عّز ا� ã| فالَسبْح شاwها@: وما الرابعة ا�dية وأمّا
وأفـعاله وصـفاته ذاته ã| ا¡ّق Vري ã| فهو الكامل@, التاّم ومفهومه Ø ã̀ ا¡قي ]عناه

وفقر@/ ونقصوحّد ضعف ّ أيى عن هاً Ø<م أموره وbيع
يكـون واشـتّد قويى Fّكل ومراتبه مقاماته ã| الوجود نور أّن ذلک@: وتوضيح
النبات مرتبة ã| البارزة وآثاره الوجود فنور أقّل@, فيه والنقص والفقر وا¡ّد الضعف
من أقوي اXلكوت ã|و النبات@, من أقوي ا¡يوان ã| وهو ا�Fد@, مرتبة من أقوي
والعـلم والgال القدرة فتكون اXلكوت@, من أقوي وا�.وت الروح ã|و ا¡يوان@,
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والنـقص والضـعف النـازلة@, اXراتب من وأقوي أوسع أ�رواح ã| وإ�رادة وا¡ياة
أقّل@/ فيه والفقر

الكـامل@, الروح ٕا( ا�FÇد nعا من اXراتب@, �ميع جامع موجود وإ�نسان
ٕا( ويصل اXراحل يستgل Ø,ح فوقها@, ما ٕا( مرتبة من وا¡ركة السلوك له و�زم
من ويتقّرب والنواقص@, العيوب عن ه Ø<ويت التاّمة@, والنورانيّة الكاملة الروحانيّة مقام

التاّم@/ والنور وا�0ل والgال ا�Fل مبدأ
هـذا فيب` اÇXطلق@, وا¡ّد إ�مكان هو :@nالعـوا مراتب Pميع العاّم والضعف
ا¡ّد ٔ�ّن منه@, ه Ø<والت رفعه Zكن و� أ�رواح@, nعا مرتبة ã| Ø ãçالذا ا¡ّد وهو الضعف

ذاتاً@/ إ�مكان لوازم من

ّ أ�بديى Ø ã)أ�ز الواجب ا¡ّق الوجود نور وهو أ�لوهّية@, nعا :@nالعا هذا وفوق
وصفاته@/ ذاته ã| وحّد نقصوضعف ّ أيى عن ه Ø<Xا

,@ Ó*وغـ وٕارادة وعلم وقدرة حياة ولذاته ذاته ومن ذاته ã|و بذاته تعا( وله
قّدوس@/ ُسبّوح فهو حّد@, و� ضعف و� فقر له وليس

والتخلّص ã Øوالتخ� ه Ø<الت ع� فتتوقّف وحضوراً@, ¾Îوداً بذلک اXعرفـة وأمّا
كّل عن يفرغ ÇMيث ا¤دود@, Ø ãæإ�مكا وجوه عن وبل النازلة@, اXراتب عن والفراغ
يري و� والنورانّية@, الظلFنيّة ا¡جب وترتفع تعا(@, ويف*فيه وجّل عّز ا� ما@@سوي

الب�@/ من أ�نانيّة @فارفع ـ bاله نور ٕاّ� يشاهد و� ا�@, ٕاّ�

قـيّوماً وٕاشارة ووصف حّد ّ أيى عن ونزvاً فارغاً وعّز جّل يشاهده فحينئٍذ
ٕاّ� وليس فيه@, فانياً الكّل يشاهد بل الوجود@, مراتب bيع ع� Tيطاً ء ãÏ¾ ع�كّل

هو@/

وجـوده ã| ´Í½ال ا¡Çّق عـ� فهو حّد@: و� فقر و� ذاته ã| ضعف � وٕاْذ
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وجُهه@/ ويَب` ـ ظهوره ومراحل Qلّياته bيع ã|و وأفعاله العليا وصفاته
ريد@/ ـ راجع ـ وجّل عّز له السبّوحية حقيقة من Tدود ب� فهذا

والُشكـران والُفـرقان كالُغفران مصـدر@ ا Øu@أ فالظاهر ُسـبحان@: ـ @كلمة وأمّا
وهـذا اÇXع*@/ زيـادة ع� تدّل اXبـ* زيادة فٕاّن الَسـْبح@: ع� وانتخاwا والُقرآن@,

الصيغ@/ سائر ع� ُسّبوح@, ـ كلمة @كانتخاب
اXرتبة ã| الت>يه ٕا( النظر مقام ã| ٕامّا القرآن@, ã| تستعمل ا Ø̂ ٕا الكلمة وهذه

:@ ã| Fك اُ�و(
ُسـبحاَنه@, َوَلداً@ اُ_ َذ Ò ÚH ِا َيِصـفون@,  ØFَع ا_ ُسبحاَن كون@, ßÌ¿ يُ ØFع ا_ ُسبحاَن

َيقولون@/ ØFَع�وَتعا ُسبحانَُه ُسبحاَنه@, الَبناِت ِ_ِ علوَن ÒNو

ع� اXـورد ã| ا�ريان وكون ,@oالتعظ جهة ٕا( الباديى النظر يكون أن وٕامّا
/@١ . ١٧ ـ ِبَعبِدِه أÌºيى الَّذيى ُسبحاَن :@ ã| Fك ال0ّزم@: والتدب� وا¡gة ا¡ّق

هذا@/ َلنا َر َسخَّ الَّذيى ُسبحاَن ء@, ãÏ Ò¾ ُكّل َمَلكوُت بَيِدِه الَّذيى َفُسبحاَن

ع� الفعل ويقّدر مطلقاً@, مفعوً� فلكوuا النصـب@: ع� الكلمة ٕاعراب وأمّا
فيه@/ مزيد أو Vّرٍد bع@, أو مفرٍد غائب@, أو متكلّم فعل من ـ اXقام اقتضاء حسب
مضاف وهو اُعلُِن@, اُظهُر@, ـ كقولنا اXناسب الفعل ويقّدر به@, مفعوً� يكون أن وZكن

فاعله@/ ٕا( دا_اً
الHكـيب وQزية اXع* ´Ì¿ت ٕا( بالنسبة ي0حظ التقدير هذا أّن !O و�

ã| تسـتعمل اòصوصيّات wذه فالكلمة وٕاّ� إ�عراب@, قواعد ع� ا�ملة وتطبيق
وأمثاله@/ لبَيّک ã| Fك تقدير@, ٕا( غ�توّجه من التسبيح@, مقام ã| @ك0مهم

هاً@/ Ù<مت ع�ا¡ّق يكون فيمن للمبالغة فهو ّبوح@: السُّ وأمّا
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أو إ�نسان@, من أو ا0Xئكة@, من أو وجّل@, عّز ا� من ٕامّا فهو التسبيح@: وأمّا
اXوجودات@/ عامّة جانب من

وجّل@/ عّز ا� أو وذاُته@, الُمسبِّح نفس ٕامّا فzا@: التسبيح ومتعلَّق
أو واXعرفة@, العلم مقام ã| أو وإ�ظهار@, بالقول يتحقّق ٕامّا التسبيح@: ٕاّن وأيضاً

اضطراراً@/ أو اختياراً والرياضة بالعمل

,@ أÌºيى الَّـذيى ُسبحاَن ـ@ @ ã| Fك @:@@ وٕاظهاراً قـوً� تعا( ا� من التسـبيح ã!ف
َيقولون@/ ØFَع�وَتعا ُسبحانَُه

دا_اً فهو تعا(@, ذاته وع� ّ حضوريى علمه فٕاّن تعا(@: منه ّ العلميى والتسبيح
التسبيح@/ ã| وبذاته

:@ ã| Fك إ�نسان@, من ل0ٕظهار ا0Xزم ّ والعلميى Ø ã)القو التسبيح وأمّا
/@٩ . ٤٨ @ـ@ iًوأصي ُبكَرةً وُتسبِّحوه روه وُتوقِّ روه وتُعزِّ

َكث�اً@/ ُنَسبِّحَک كَيى أمريى ã| كه ßÌ¾وأ
:@ ã| Fك ولذاته@: لنفسه منه Ø ãوالعم� ّ العلميى والتسبيح

/@٣٦ . ٢٤@ @ـ َبيع َو� اَرة ßQ م ßzُتله � رجاٌل وا�Ðصاِل بالُغُدوِّ فzا لَُه ُيَسبِّح

:@ ã| Fك ا0Xئكة@, من ÓFوعل وعم0ً قوً� اXطلق التسبيح وأمّا
/@٢٠ . ٢١ @ـ@ يف8ون � اَر Úyوال الّليَل ُيَسبِّحوَن

/@٣٠ . ٢ @ـ@ لَک وُنَقّدس مدَك Ò ßM ُنَسبِّح ُن ÒLَو

:@ ã| Fك اòلق@, من اXطلق التسبيح وأمّا
رض@/ وأ�َ Êواِت Ú»ال ã| ما لَُه ُيَسبِّح
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/@٤٤ . ١٧ ـ@ تسبيَحُهم@ �@تفقهون َولِكن ْمِدِه Ò ßMُيَسبِّح ٕاّ� ٍء ÖãÏ Ò¾ِمن وٕان

/@٧٩ . ٢١ @ـ@ Ò Ö� والطَّ ُيسبِّحَن ا:باَل داوَد َمَع رنا وَسخَّ

اXعرفة@: أهل لبعض اXشاَهد هو ع�ما أمور@: ع� التنبيه وينبغيى
عن@الضعف@والنقص@وا�Lراف@, هاً Ù<مت ء ãÏ¾ جعل هو قلنا Fك التسبيح ٕاّن ـ ١
ã|و تـعا( ا� ٕا( بالنسبة ٕاط0قه يصّح � اXع* وهذا ا¡ّق@/ ع� مستِقّراً كونه مع

به@/ واXعرفة العلم طريق ع� أو والقول@, إ�ظهار ع�سبيل ٕاّ� حّقه@,
فـٕانّه تعا(@, ٕاليه بالنسبة Nوز ف0 عل@: Òا� طريق وع� Ø ãالعم� التسبيح وأمّا

حّق@/ ع� وحّق قّدوس ُسبّوح ذاته ã|و بذاته
جانب من أو نفِسه ا� جانب من :@ ãْع� Òا� التسبيح من النحو هذا كان سواء

اXوجودات@/ سائر من أو إ�نسان من أو ا0Xئكة
كيى حوه@, وُتسـبِّ ـ ã| Fك حرف@, واسطة ب0 الكلمة تستعمل اXورد هذا ã|و

حوه@/ وسبِّ فسبِّحه@, وُيسّبحونه@, كث�اً@, ُنسبّحک

ٕاط0قه يصّح ف0 تعا(@: ٕا(غ�ه بالنسبة لوحظ ٕاذا Ø ãا�ع� Ø ãالعم� التسبيح ـ ٢
ا0Xئكة وتسبيح وذاَتـه@, نفَسـه إ�نسان كتسبيح نفسـه@, ã| فرد ٕا(كّل بالنسـبة ٕاّ�

ذواtا@/ بالقهر الشاعرة ßغ� اXوجودات وتسبيح ذواtا@,
لَُه ُيَسـبِّحوَن َربِّک ِعْنَد فالَّذيَن رض@, وأ�َ ـFواِت السَّ ã| ما ِ_ِ َسبَّح ـ@ ã| Fك@

ِرجاٌل@/ وا�Ðصاِل بالُغُدوِّ فzا لَُه ُح ُيَسبِّ ار@, Úyوال بالّليل

نقص كّل عن ه Ø<والت الgال ولطلب ا� سبيل ã|و � Îم Ò»أنف تسبيحهم يراد
تعا(@/ ا� ٕا( الس� ã|و ا¡ّق من وللتقّرب وضعف
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رأيت@/ Fك ال0ّم@, Mرف اXورد هذا ã| التسبيح ويستعمل

ٕا( مرتبة من وIويلها الوجود مراحل وتغي� ٕا(التكوين التسبيح مرجع ـ ٣
الس� وهذا التكوين@, أصل ã| oالعل العزيز بتقدير وذلک قّوة@, ٕا( ضعف ومن مرتبة
هذا اختيار Zلک أن ٔ�حد Zكن و� تعا(@, ا� من ر مقدَّ ّ طبيعيى Pريان ٕاّ� يتحقّق �
ذوات ã| اXودعة بالقوي Øj واòلق التكوين أّول من ٕاّ� ر اXقـدَّ والتسبيح التحويل
والتـ.ئة والتـقديس والتـطه� الðكـية oمفاه 0Rف وهذا أنف«Îا@/ ã|و أ�شياء

وا¡ا�ت@/ العوارض ã| تغي� ٕا( يرجع ا ØW وأمثاGا
كان وٕان آخر@, ٕا( بالنسبة أحد من Ø ãالعم� التسبيح ٕاط0ق َيرد فلم هذا وع�
نـظم أحسـن وع� قّدر ما ع� أّوً� اòلق قّدر فٕانّه القدير@, العزيز ا� جانب من

فيه@/ ف ØÍ½ويت يُبّدله أن ٔ�حد ز ß ÔN nو صورة@, وأ@كمل

عن وخارج Ø ãjاستثنا فهو :@ اG�ٕيى التقدير خ0ف ع� أمر جريان ورد ٕاذا نعم
واòوارق@/ اXعجزات القبيل هذا ومن والتقدير@, اòلق قانون

/@١ . ٦٤ ـ مد Ò¡ا َولَُه الُملُک لَُه رض أ�َ ã| َوما واِت مى السَّ ã| ما ِ_ِ ُيَسبِّح

/@١ . ٦٢ ـ وس الُقدُّ الَمِلِک رض َوأ�َ واِت مى السَّ ã| ما ِ_ِ ُيَسبِّح

اXع*@/ هذا ٕا( يشعر التسبيح بعد اXالكيّة فذكر
وهذان عّز@وجّل@وتسبيح@النفس�@: ا� ع�@قسم�تسبيح التسبيح ٕاّن قلنا ـ ٤
فـتسبيح والسـافلة@: العالية اXقامات ã| وأمّا لنا@/ مفهومان إ�نسان مقام ã| الق«Êن
اXرتبة تلک ã| ã,ال والعيوب النواقص عن الذات ت>يه هو مرتبة@: كّل ã| � النفس

ال¿Îود@/ حقيقة لتتحقّق وتف*فzا@, فوقها مرتبة ٕا( ح,تصل
ã| ÇXا إ�ظـهار ]Çع* القول فٕاّن بالقول@: اXراتب ã| تعا( ا� تسـبيح وأمّا
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وجنس َمرتبـة كّل ã!ف واXراتب@, اXوجودات أنواع ã| Oتلف اXع* وهذا الباطن@,
وخلقته@/ فطرته باقتضاء ونوع

بتنّوعها@, ولغات بكلFت بالنطق بعض ã| يكون الباطن@: ã| Xا اXظِهر فالبيان
وٕاشـارات وحـركات بـتحّو�ت بـعض ã|و Uتلفة@, Uصوصة بأصوات بعض ã|و

وهكذا@/ وتبّد�ت@, ات Øبتغ� بعض ã|و Uصوصة@,
من نوع لكّل بل والك0م@, بالنطق Oتّص و� وإ�ظهار@, إ�براز ]ع* فالبيان
وا¡ركات@وأ�صوات@واللغات@ا¢تلفة@/ أ�حوال@وأ�طوار من اXوجودات@بيان@خاّص

به@/ اòاّص ببيانه وجّل عّز ا� يسبِّح اXوجودات أنواع من نوع فكّل
والتـوّجه واÇXعرفة العـلم من الباطن ã| ]ا تتقّوم ا Ø̂ ٕا التسـبيح حقيقة ٕاّن Øj
والبيان إ�ظهار يستدعيى Ø,ح الباطن@, ã| التسبيح مفهوم وبتحقّق ,@ ãGالقل وال¿Îود

منه@/ نوع ّ بأيى

ã| والفناء وا¤و ه Ø<الت بتحقّق هيى ا Ø̂ ٕا الواقع@: Ø ã*الباط التسبيح Iقّق وحقيقة
شـخص كّل وعرفان العارف@, حّد ã| اXـعرفة فٕاّن كان@, نوع ّ بأيى اòاّصة اXرتبـة

واستعداده@/ وسعه Mسب
ما أيى منـه@, نفس ã| يشاهده ما التسبيح@: من ويشاهد يعرف ا Ø̂ ٕا فرد فكّل
هذه ã| وال¿Îود اXعرفة هذه ع� فيشاهد نفسه@, ã| لنفسه والفناء ه Ø<الت من يتحقّق

وجّل@/ عّز ا� تسبيح ٕا( بالنسبة اXرتبة@,
¾ÇÎوديّة معرفة فتتحّصل اXوجودات@: مراتب من مرتبة ã| فـناء Iقّق فٕاذا

Ø ã̀ حقي ¾Îود أيضاً ويتحّصل والنبات@, ا�Fد ã| Fك به منه توّجه يوجد n ولو باطنّية@,
هذا أراد سـواء وخالقه@, وربّه ومنxاه ومآبه مرجعه ٕا( بالنسبة اXرتبة wذه ّ قهريى
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التسبيح@/ حقيقة فهذا يتوّجه@/ nو ُيرد n أم ال¿Îود
ـ@١٧@.@٤٤/ ÓDَتسبيحهم@ٕانُّه@ كانَ حل � َتْفقهونَ  اXع*@أشار@بقوله@تعا(: وٕا(@هذا

تسبيحهم@/ تسمعون � يقل nو
تسبيح ازداد Fّوكل النفس@, تسبيح ã| تتحقّق ا Ø̂ ٕا التسبيح حقيقة أّن ظهر ـ ٥
عـينيّاً ¾ÇÎوداً ويشـاهده اXتعال ا� تسبيح حقيقة ازدادت وفناؤه@: هه Ø<وت النفس

ويقينيّاً@/

رض@, وأ�َ واِت ـمى السَّ ã| ما ِ_ِ َسبََّح تعا(@: بقوله التعب� أوجب اXع* وهذا
سـبيل ã|و � أنف«Îم هون Ù<ُوي يُسبِّحون أيى رض@, وأ�َ واِت مى السَّ ã| ما لَُه ُح ُيَسبِّ

وجّل@/ عّز ا� تسبيح

حقيقة فٕاّن َربَّه@, َعَرَف فَقَد نَفَسه َعَرَف مَن ـ مفهوم يرجع ا¡قيقة هذه وٕا(
مـنxي ٕا( والوصـول وكFلُه النفس عرفان وحقيقُة النفس@, معرفة ã| الرّب معرفة

وbاله@/ وج0له ا� عظمة ã|النفس فناء ¾Îوُد اXعرفة@: مرتبة
أ�نانيّة دامت وما الرّب@, ¾Îود وظهر ا¡ّق نور Ø�Q العرفان@: هذا شوهد وٕاذا

ا¡ّق@/ نور يشاهد أن Zكن � باقية@: النّفس وQلّيات
وجّل@/ عّز الرّب معرفة Iقّق هو التسبيح@: مفهوم Iقّق نتيجة أّن فظهر

Ì»وك الكامل اòضـوع ع� يتوقّف التسـبيح أّن سـبق ا ØW انكشف قد ـ ٦
التسبيح ازداد والفناء@: وا�^حاء ا�نكسار ازداد Fّوكل والفناء@, التامّة عة والضِّ أ�نانيّة

ومقاماً@/ ونوراً صفاًء

:@ ã| Fك ا�ستكبار مقابل ã| التسبيح يذكر اXناسبة@: وwذه
/@٣٨ . ٤١ ـ لَُه ُيَسبِّحون َربّک ِعنَد فالَّذيَن اسَتك<وا فٕان
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سبح ٣٤

/@٢٠٦ . ٧ ـ وُيَسبِّحونَه ِعباَدته َعن ون ß>َيْسَتك � َربّک ِعنَد الَّذيَن ٕانَّ

:@ ã| Fك والسجود@: باòضوع قريناً يذكر وكذلک
/@١٥ . ٣٢ ـ م Øwَر ْمد Ò ßM وَسبَّحوا داً ُسجَّ وا َخرُّ ا@ ßw روا@ @كِّ ذُ ٕاذا

/@٩٨ . ١٥ ـ الّساِجدين ِمَن َو@كُن َربَِّک ْمِد Ò ßMَفَسبِّح

/@٤٠ . ٥٠ ـ جود السُّ وأدباَر َفَسبِّْحه اللَّْيِل وِمَن

بوصف الركوع ã| الصلوات@, ã| والسجود للركوع التسبيح@ذ@كراً ورد وع�@هذا
أ�ع�للتفضيل@/ بصيغة السجود ã|و ,@oالعظ

من فٕاّن ْمد@: Ò¡با قريناً الواردة@, وأ�ذ@كار الكرZة ا�dيات ã| التسبيح يذكر ـ ٧
/@� ÒXالعا ربِّ � ا¡مد ولوازمه@: التسبيح آثار

ا� يري تعا(@: الّرب عظمة قبال ã| فانياً خاضعاً ذلي0ً نفسه رأي ٕاذا العبد فٕاّن
عّمن وZنع يشاء من يُعطيى �òوا اXلک بيده الشـؤون@, bيع ã| مؤّثراً مالكاً تعا(
ن ×aالّر ا� هو ٕاّ� َمد ÔJ أن أحد يستحّق ف0 اُ�مور@, ومدّبر الُملک مالک وهو يشاء@,

الصمد@/ أ�حد اXنِعم اXعِطيى
/@٣٠ . ٢ ـ لَک س وُنَقدِّ ْمِدَك Ò ßMُنَسبِّح ُن ÒLَو

/@٥٥ . ٤٠ ـ وإ�بكار ÙãÏ¿بالَع َربّک مِد Ò ßMوَسبِّح لَِذنبَک واستَغِفر

/@٤٨ . ٥٢ ـ تَقوم Ò�ِح َربّک مِد Ò ßMَوَسبِّح

/@� وا¡مُد ا� ُسبحاَن أ�ربع@:@ التسبيحات ã|و
أ�ع�وMمده@/ Ò ã Ùèَر ُسبحاَن السجود@:@ ذ@كر ã|و

aد@/ ـ ماّدة راجع وا¡مد@, ب�التسبيح الربط لتحقيق والباء
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٣٥ سبح

آثار Ì»وك والفناء ه Ø<الت جهة من فوقه وما دونه وما إ�نسان ب� فرق ـ ٨
حا�tا @تطّورات ã|@,هات@وانكسارات@جزئّية Ø<والنبات@وا¡يوان@ت ا�Fد ã!ف أ�نانّية@:
هـذه مـراتب من مرتبة كّل ã| ã Øك� واحد ّ طبيعيى وفناء الطبيعّيـة@, أمورها وجريان

النباتّية@/ من أو ا�Fديّة من كالفناء أ�نواع@,
ا¡Çا�ت Çbيع ã| ّ دا_Çيى وÇbال ج0ل و¾Îود مسـتمّر فناء ا0Xئكة@: ã|و

/@ ّ فطريى Gم أيضاً ال¿Îود وهذا ومقاماtم@/ أمورهم وجريانات
خ0صة وهو اXوجودات@, مراتب من كاملة جامعة نسخة فهو إ�نسان@: وأمّا

واòصوصيّات@/ الصور bيع قبول استعداد وفيه اXوجودة@, nالعوا من
فهو إ�رادّية@: وا¡Çركة وا£اهدة وا�ختيار ا�نتخاب قّوة فيه أّن ٕا( مضافاً
ومن مرتبة ٕا( مرتبة من والفناء الgال@, مراتب ٕا( ã Ø}Hوال والسلوك للس� مستعّد

والنور@/ التجّرد nعا ٕا( ح,يصل فوقه ما ٕا( nعا
/@٧ . ٧٣ ـ iًَطوي َسْبحاً ار Úyال ã| لََک ٕانَّ

ـ ×Ï½قـ�أ ٕا�اXسـِجِد راِم Ò¡ا اXسـِجِد ِمَن @iًلَي ِبَعـبِدِه@ أÌºيى الَّذيى ُسبحاَن
/@١٧@@.@@١

/@١٣٠ . ٢٠ ـ ×ÏÈتَْر َلَعلََّک ار Øyال وأطراَف َفَسبِّح اللَّْيل آناِء وِمن

يرجع Fومفهومه مت0زمان@, النفس وتسبيح تعا( ا� تسبيح أّن ظهر قد ـ ٩
النفس فٕاّن الباطن@, ã| ال¿Îوديّة واXعرفة ّ ا¡ضوريى العلم وهيى واحدة@, حقيقة ٕا(
وعظمة وا�Fل ا�0ل نور فيه Øويتج� تعا(@, للرّب وجهاً يكون نفسه@: عنه ã*ف ٕاذا
الفـناء@, wذا العبد ã| والسبح ه Ø<الت فيتحقّق وأ�نانّية@, التشّخص آثار وZحو ا¡ّق@,
مـظهر وسـبحه ا¡ّق@, ظهور ع� العبد ففناء اG�ّٕية@, ا¡قّة السبّوحيّة نور Øويتج�
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سبح ٣٦

تعا(@/ الرّب سبّوحيّة
فيعّم عبد@, أو رّب من له@, متعلَّق دون من مطلقاً التسبيح يطلق قد هذا وع�

:@ ã| Fك ,@Fzف اXرجع لوحدة اXوضوع�@,
وا�بكار@/ ØãÏ ß¿بالَع وَسبِّح َرّبک@, مِد Ò ßMوَسبِّح م@, ß Ùwَر مِد Ò ßM ُيَسبِّحوَن

:@ ã| Fك ,@Ëº�ٕا بكلمة متعلِّقاً الكرZة ا�dيات ã| التسبيح يذكر قد ـ ١٠

/@٧٤ . ٥٦ ـ oالَعظ َربَِّک ßËºبا َفَسبِّح

/@١ . ٨٧ ـ أ�ع َربّک ÒËºا َسبِّح

وتأمـ� حياÇtم وجريان أمورهم ã| اXتعال ا� ٕا( الناس توّجـه كان ا@ ØXو
بـه الّذيى Ëº�ٕا معرفة من ف0بّد ا¡س*@, أÊºئه بوسيلة هو ا Ø̂ ٕا ومعادهم@: معا¾Îم

اXعرفة@/ حقَّ ا� ٕا( يتوّجه
ع� وتثبيته الضعف@, وجهات النواقصوالعيوب عن بت>vه يتحقّق ا Ø̂ ٕا وذلک

أÊºئه@/ ]عرفة تتحّصل ا Ø̂ ٕا تعا( ا� معرفة فٕاّن ا¡ّق@,
ا@/ ßw فادعوُه ْس�× Ô¡ا أ�Êºُء وِ_ِ

/@Êº ـ راجع
أيضاً فيه ٕاشـكال ف0 والصـفة@: وا�dية العنـوان مطلق ,@Ëº�ٕا من اُريد وٕاذا

/@@Êº ـ@@راجع
الHبية@/ مقام ã| اُ�مور جريان موارد ٕا( ٕاشارة الرّب@: كلمة وذ@كر

والربط@, والتوّسل ع�التوّسط فيدّل الباء@: Mرف متعلِّقاً التسبيح استعمل وٕاذا
:@ ã| Fك@
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٣٧ سبط

ا_@@/ ßË»ِب فzا رَكبوا@ ٕا ,@oح الرَّ ِن ×a الرَّ اِ_ ßË»ِب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبط@:

يقال بسط@, ـ لباب مقارب وكأ@نّه ء@, ãÏ¾ امتداد ع� يدّل أصل سبط@: ـ مقا
وانبسط امتدَّ ٕاذا ٕاسباطاً@, الرجُل أسَبط ويقال َجعداً@/ يكن n ٕاذا وَسِبٌط@, َسْبط َشعر
تَجن@/ ÔI و� wا تفظ ÔJ � ا Øu@�ٔ بذلک يت Ø Ôdو الُكناسة@, باطة@: والسُّ ب@/ ÒÍÉ يُ بعدما

وصف َسَبط@, قيل ا Ø[ور َسِبط@, فهو َتِعب@, باب من َسبَطاً عر الشَّ َسِبط ـ مصبا
ل@: ÖÎ Òº فهو Îولة Ôº ل ÔÎº مثل َسْبط@, فهو ُسبوطاً وسُبط مسHِس0ً@, كان ٕاذا باXصدر@:
يقال الzود@, من الفريق أيضاً@: بط والسِّ أسباط@/ وا�مع الولد@, ولد بط@: والسِّ فيه@/ لغة
سوابيط@/ وا�مع نافذ@, ّر ÒW xIا سقيفة والساباط@: أسباط@/ وللzود قبائل للعرب

وَسْبط عر الشَّ َسِبط ورجل غ�َجْعد@, مُسHِسل أيى وَسْبط@: ِسبط َشعر ـ صحا
وقوله أ�سباط@/ واحد بط والسِّ وا�ستواء@/ القَّد َحَسن كان ٕاذا :@Ë»ا� وَسِبط Ë»ا�
Øj فرقة@, ع¿Ìة ã,اثن أراد ٔ�@نّه اُ@ّنث ا Ø̂ فٕا ـ@ اً ÒWُا أسباطاً ةَ ÒÌ¿َع ã0 اثنَ عناُهم وَقطَّ تعا(@:
ã,اثن من بدل ولكنّه ,@Aالعدد ñ6[ي بتفس� أ�سباط وليس أسباط@, الِفَرق أّن أخ.

منكوراً@/ واحداً ٕاّ� يكون � التفس� ٔ�ّن ع¿Ìة@,
وَسـباطاً@, وَسباطًة ُسبوطاً َسِبط وقد Îºولة@, ã| انبساط ْبط السَّ أصل ـ مفر
ـبط@: والسِّ ا�ود@/ عن به Ø.ويع WتّدYا@, الكفّ�@: َسْبط ورجل لقة@, ßòا َسبْطة وامرأة

الفروع@/ امتداد كأ@نّه الولد@, ولد

يعقوَب مع ÒÍ½م ٕا( جاُءوا الّذين ٕاÌºائيل ã*ب أÊºُء وهذه ـ ١ ُخروج ِسفر
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سبط ٣٨

وداُن Ôوبَنياِم� وَزبُولوُن ويَّسا@َكُر وذا Òvو و�ِويى ُعوُن ßcو Ô Ö�ََرأوب وَبيـُته@, ٕانسان @كّل
سبع�نفساً@, يعقوب ُصلب اòارج�من نفوس وكانتbيع ,@ Ôوأش� وجاُد ã)ونَفْتا

/@ ÒÍ½ِم ã| كان يوسُف ولكن

نَصيباً أ�رض Ë»تُق Gؤ�ء قائ0ً@, Ïºمو الرّب كلّم Øj ـ ٥٢ . ٢٦ عدد سفر
حسب واحد كّل نصـيَبه@, له تُقلّل والقليل نصيبَه له ß>تُك الكث� اÊº�ٔء@, عدد ع�
آبائهم أسباط أÊºء حسب أ�رض ÔË Ò»تُق بالقرعة ا Ø̂ ٕا نصيَبه@, يُعطَي منه الَمْعدوديَن

Zلكون@/
وقّسمت بط السِّ Ëºبٕا يعقوب أو�د من كّل نَْسل يى Ød سبط@: ـ كتاب قاموس
Îºمه@, ]قدار مyم واحد لكّل ,@Ì¿ع ã*إ�ث أ�سباط ب� اXوعودة اXملكة ãÏÈأرا
الباق�@/ ع�ذمّة وتأم�معا¾Îم اGيكل@, òدمات بيyم من �ويى سبط واختّص

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اXفهوم هذا وبلحاظ أ@ك.@, اشتقاق Fyوبي ا¢صوص@, البسط ]ع* ْبط السَّ أّن
A6ع oٕابراه بن ٕاسحق بن يعقوب ذّريّة ك<ت وØXا الولد@, ولد بعد النسل ع� يطلق

الروم@/ Mر Ø ã}Ì¿فلسط�ب ãÏÈأرا ã| انت¿Ìوا :@Ì¿ع ã*إ�ث أو�ده من
بـن يـعقوب هـو وٕاÌºائـيل ٕاÌºائيل@, ã*وب بأ�سباط وا Ø Ôdو قبائل وصاروا
ا¡روب وظهرت شديداً@, اخت0فاً اختلفوا Øj متّفق� مديدة مّدة ٕا( وكانوا ٕاسحق@,
وعبدوا بل كفروا مyم كث�اً ولكّن التوحيد@, ع� ã̀ وب آمن من yfم بيyم@, الكث�ة

أ�صنام@/

تعا(@: قال ٕاÌºائيل@, ã*ب بأنبياء واشxروا وُرس0ً@, أنبياء فzم ا� وبعث
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٣٩ سبط

/@٧٠ . ٥ ـ iًُرُس ٕالzم وأرَسلنا ٕاÌºائيَل ã� بَ ميثاَق أَخذنا َلَقد

/@٧٨ . ٥ ـ داود َعِلسان ٕاÌºائيَل ã� بَ ِمن َكَفروا الَّذيَن لُِعَن

/@١٣٦ . ٢ ـ وأ�سباط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoٕابراه�ٕا اُنِزل َوما

/@١٦٣ . ٤ ـ وأ�سباط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoٕابراه�ٕا وأوَحينا

/@ ٨٤ . ٣ ـ وأ�سباط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoٕابراهَع اُنِزَل َوما

من@@يعقوب@علzم@الّس0م, ØDمطلق@الذرّية@والنسل@من@هؤ�ء@@أ�نبياء@و�@س ويراد
ã| ا� بعث وقد وُصُحفاً@, كتاباً ٕالzم ا� أنزل الّذين ذريxّم من أ�نبياء قاطبة فيشمل
وأ�خ0قيّات واXواعظ ا� ٕا( الدعوة ã| كتباً ٕالzم وأنزل كث�ين أنبياء ٕاÌºائيل ã*ب

واXعارف@/
وهـو اXقّدس الكتاب ã| أ�نبـياء هؤ�ء من كث�ة عّدة أساميى ذ@كرت وقد

فراجعها@/ ـ العتيق العهد كتب من Vموعة
وهيى اُ�خري ã|و ٕا(@, Mرف اُ�و( ا�dية ã| إ�نزال مورد ã| التعبـ� وأمّا
التجليل ãÏÉويقت ,@Aلسان@الرسول@6ص من جارية الثالثة فٕاّن ع�@: Mرف الثالثة, ا�dية
القوم لسان واُ�و(من ,@oوالتفخ ع�ا�ستع0ء ع�يدّل وحرف اُنزل@, Xا oوالتعظ

َلينا@/ ٕا اُنِزَل َوما با_ آَمنّا قولوا ـ له معمول متعارف بتعب� Ø.فع
ع� Aالثانية ã| F6@ك وحيى نزول وكذلک كتب نزول ع� تدّل الكرZة فا�dيات
من السـابق� كتب أّن الشـديد@: التأّسف ومن وذّرّيته@/ يعقوب أسـباط من أ�نبياء
عـلzا ا�عتـFد لنا يصّح � Lو ع� واLرفت بالكليّة ا^حـت قد والّرسل أ�نبياء

مَطاوvا@/ من وا�ستفاضة
ع� الطعن ã| والنصاري الzود ا¢الف�من ع�ٕافحام ال¿Ìيفة ا�dيات وتدّل
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سبط ٤٠

ِملََّة َبل ُقل ـ بقوله عyم فأجاب َتدوا@, Òt َنصاريى أو ُهوداً كوُنوا ـ بقوGم اXسلم�
/@١٣٥ . ٢ ـ الُمشِركين ِمَن كاَن َوما@ َحنيفاً Òoٕابراه

@كانوا وأ�سـباَط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoٕابراه ٕانَّ َتقولوَن أم قال@: Øj
/@١٤٠ . ٢ ـ ¾Îادةً rك ن Ú ßW أظلَمُ  وَمن اُ_ أم أعلُم Ôrأ@أن ُقل َنصاري@, أو ُهوداً

ٕا( � ا� ٕا( دعـاة هـم ا Ø̂ ٕا أ�نبياء فٕاّن ,@ÍØ½والتن بالxّود التقـيّد Nوز ف0
مyم@/ أحد ب� نفّرق و� bيعاً wم نؤمن أن لنا و�زم أنف«Îم@,

أن َقوُمه اسَتْسـقاه ٕا�موÏºٕاِذ@ وأوَحْينا اً ÒWُا أسباطاً ةَ ÒÌ¿َع ã0 اثنَ عناُهم َقطَّ َو
ـ م ÒwÌ¿َم اُناس ُكّل َعِلَم َقد َعيناً َع¿Ìةَ اثَنتا ِمنُه فانبجَسْت َجر Ò¡ا ِبَعصاَك ب ßÍÈا

/@١٦٠ .@@٧

ا¤دودة الفرق هذه ع� وتفّرقهم أسباطاً ع¿Ìة ã,ع�اثن ٕاÌºائيل ã*ب تقطيع
يعقوب بن �ويى بن قاهاث بن عمران موÏºبن وهو ,@A6عÏºمو زمان ã| Iقّق ا Ø̂ ٕا
وستّ� أربعاً A6عÏºمو ومولد يوسف ب�وفاة @ٕاÌºائيل ã*ب ٕاقامة وكانت ق@, ٕاسحى ابن

سنة@/

حسـب ال0ِّويّ� من الَمْعـدودون @وهؤ�ء ـ @٥٧ . ٢٦ عـدد ِسـفر ã| يقول
فََولََد قَهاُت وأمّا القَهاِتيّ�@/// َعش�ُة ولِقَهاَت رشونيّ�@, ßا� عش�ُة رشوَن ß� عشائرهم
فَـَولََدْت ,@ ÒÍ½م ã| ل0ِويى ُولَِدْت ã,ّال �ويى بنُت يَْو@كابَُد َعمراَم امرأة ÔËºوا َعْمراَم@,

/@F Òxاخ hومر Ïºومو هاروَن ِلَعْمراَم
وَمـراري@, وقَهاُت َجْرُشـوُن@, �ِويى بَنو ـ@ @١ . ٦ أ�ّول أ�يّام أخبار ـ ã|و

/@Ïºومو هاروُن َعْمراَم وبَنو يئيُل@, وُعزِّ وَح.وُن وي½Îاُر َعْمراُم قَهاَت وبنو
أو�د ]ع* وهو أسـباط وbعه مفرد@, وهو الولد ولَد ]ع* بط السِّ أّن فظهر
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٤١ سبع

وشعبة قسمة وكّل ,@ ÓÊ»ق Ì¿ع ã*ٕاث ع� متشعِّب� يعقوب َولَد أو�د كان وØXا الولد@,
معناه يراد و� والِفَرق@, َعب الشُّ واحد اXورد هذا ã|فأ�سباط أسباط@: نف«Îا ã| مyا

ع¿Ìة@/ ã,إ�ثن الفرق من ÓÊ»وق واحداً كونه ٕا( النظر بل ,@ ا�معيى
كونه Nوز و� كاXفرد@, وهو العدد من ñي] الكرZة ا�dية هذه ã| فأ�سباط

هنا@/ يسقط أن Nوز � منه اXبدل فٕاّن بدً�@,
ع� � بط السِّ من Vموعة ع� يدّل التقدير هذا ã| أ�سـباط أّن ٕا( مضافاً

اXطلوب@/ خ0ف ويكون أ�سباط@, من Vموعة
أ�سـباِط من ع¿Ìَة ã,ٕاثن ع� وقَطَّعناهم واXع*@: أ�مم@, ذ@كر ذلک ويوضح

Wاً@/ اُ ع¿Ìة ã,إ�ثن تلک كون حال بط@, السِّ من وا£موعِة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبع@:

َسبيع@, ـ ثالثة لغة وفيه أسباع@, وا�مع أجزاء@, سبعة من جزء ُبع@: السُّ ـ مصبا
سابعهم@, ¼Íت وÍÈب@: قتل ãèبا من ـ لغة ã|و نفع@, باب من َسبْعاً القوم وَسَبْعت
سـبعة@, كملxا نفع@: باب من َسبْعاً أ�يّام له وَسَبَعت أمواGم@, ُسبُع أخذت ٕاذا وكذا
Aبإ�سكان 6أيى الفاشية وهيى لغة@, الباء وباسكان معروف@, ُبع@: والسَّ مبالغة@/ وسّبعت@:
أسُبع@/ أدæالعدد ã| السكون وع�لغة ع�ِسباع@, ØËÉال ع�لغة وNمع العاّمة@, عند
وأرض وا§Çر, كـالذئب@والفـهد ويـفHس به يعدو@ ناب له ما ع�@كلِّ السبع ويقع
اُسـبوعات وا�Çمع طـوفات@, سبع الطواف@: من واُ�سبوع باع@/ السِّ كث�ة َمسَبعة@:

أسابيع@/ وا�مع أيّام@, سبعة أ�يّام@: من واُ�سبوع وأسابيع@/
من ء ãÏ¾ وا�dخر العدد@, ã| أحدYا صحيحان@, مّطِردان أص0ن سبع@: ـ مقا
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سبع ٤٢

أخذَت ٕاذا القوم@: َسَبعُت ويقال َسْبعة@/ من جزء بْع والسُّ ْبعة@, السَّ ـ فأ�ّول الوحوش@/
البدن@/ تاّم كان ٕاذا البدن ّ ُسباعيى هو قوGم@: ذلک ومن سابعاً@/ Gم كنَت أو أمواGم ُسبع
شبّه كأ@نّه فيه@, وقعَت ٕاذا َسَبعته@: الباب ومن باع@/ السِّ من واحد بُع فالسَّ ـ ا�dخر وأمّا

السُبع@/ أطعمته وأسبعته@: وَعّضه@/ ÍÈره ã| بسبُع نفسه

سبعوَن ُسنبiت, وسبُع ِشداداً, سبعاً Êوات@, Òº َسبُع العدد@, ْبع@: السَّ أصل ـ مفر
أ�عـداد مـن بْع السَّ أّن وذلک قّوته@, ¦ام بذلک يى Ùd قيل معروف@, ُبع@: والسَّ ِذراعاً@/

التاّمة@/

oيـق أيّـام سـبعة Gا جعل ٕ�مرأته@: وَسبَّع أذرع@, َسبُْع :@ ّ ُسباعيى ثوب ـ أسا
من :@Ì Ù¿وَع لف0ن َسبِّْع اللّهّم أيّام@, سبعة ã| قراءته عليه وظّف القرآن@: وسبّع معها@,
وولَُدها أ¾Îر@, لسبعة ولَدت ف0نة@: وأْسَبَعْت ع¿ÌأمثاGا@, سنابل@, َسبع ـ تعا( قوله

/@sالغ الذئاُب وَسَبَعت ُمسَبع@@/
مّرات@/ سبع َسبٌع@, A6ِشبَْع ـ قع

سبعة@/ A6ِشبعاه

َسبَّع@/ مّرات@, َسبَْع َء ãÏ¿ال فَعَل A6ِشبََّع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الس� ã|و¡ر التوّحش@, مع ا�فHاس هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
]ع* ãGوالس السلخ@, ]ع* السبأ ã| Fك والتدم�@, الطعن مفهوم ã| خصوصيّة والباء
والَعبْس اليأس@, ]ع* والبلس العذاب@, والبأس]ع* الطعن@, ]ع* والسّب ,@Ìº�ٔا

العقل@/ ]ع*ضعف والسبه والشّدة@, ]ع*العبوسيّة
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٤٣ سبع

وطَِمٌع وَفُرٌح َفِرٌح رجل يقال مش}ة@, صفة أ�صل ã| بُع السَّ أن@يكون و�@يبعد
وفَطٌُن@/ وفَِطٌن وطَُمٌع

/@٣ . ٥ ـ Ôrذَ@كَّي ما ٕاّ� ُبُع السَّ أ@كَل َوما ُم@/// والدَّ الَمْيتَُة َعَليكُم َمت ُحرِّ

Zوت@/ أن قبل يُذكَّ nو ومات اXفHس ØãÏ¿الوح ا¡يوان منه أ@كل ما أيى
ã| Fك وهذا ِشبَْع@, وهو الع.ّية@, اللغة من مأخوذ فهو العدد@: ]ع* الَسبْع وأمّا

/@Fفراجعه ـ و`س \ن ã| وسبق أ�عداد@, سائر

ã| تقع Fّقل ا�نðاعيّة وا�شتقاقات انðاعّية@, الكلمة هذه من كلّها واXشتقّات
/@hالكر الكتاب ã| ØDس و� الك0م فصيح

التـعداد ٕا( إ�شـارة مقام ã| أ�يّام hقد من يستعمل فقد السبع@: عدد وأمّا
التاّم@/ واXقدار الكامل

ÍÉُخ ُسنبiٍُت وَسْبَع ِعجاف َسْبٌع أ@ُكُلهنَّ يَ Êٍن ßº بََقراٍت َسْبَع أريى ã Ùæ ٕا :@ ã| Fك@
/@٤٣ . ١٢ ـ@ ياِبسات@ واَُخَر@

/@٢٧ . ٣١ ـ ر ÔMأ َسبَْعٌة َبعده ِمن ُه دُّ ÒZ والبَْحُر

الكاملة@: والك<ة الزائدة ا¦اميّة يراد مورد ã| سبعون ويستعمل

/@ ٨٠ . ٩ ـ م Ô ÒG_ا يَغفر َفلَْن ةَ َمرَّ Ò�َسبع م Ô ÒG َتستَغِفْر ٕان

/@٣٢ . ٦٩ ـ فاسُلكوه ِذراعاً َسْبعوَن رُعها ذَ ِسلِسلة ã| Ú Ôj
òصوصيّة والت¿Ìيعيّة الطبيعيّة ا�ريانات ã| لوحظ قد السبع عدد ٕاّن وأيضاً
كـفّارات ã| أيّام سبعة والصيام سبعاً@, والطواف وا�سبوع@, السبع@, Êوات Ø»كال فيه@:

وغ�ها@/ ا¡ّج@,
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سبع ٤٤

Ú Ôj ,@�ِطـ ِمن ُسـiلَة ِمن إ�نساَن َخَلقنا َوَلَقد سبعة@:@ إ�نسان خلقة fراحل
َفـَخَلقنا ُمـضَغًة@, الَعـلََقَة َفَخَلقنا َعَلَقة@, النُّطَفَة َخَلقنا Ú Ôj ,@�َمك َقرار ã| ُنطَفة َجَعلناُه
أحَسـُن اُ_ َفـَتباَرَك آَخـر@, َخْلقاً@ أنشـأناُه Ú Ôj ,@ ÓF Ò¡ الِعظاَم َفَكَسْونا ِعظاماً@, الُمضَغَة

/@٢٣@@.@@١٤ اòالِق�ـ@

والنـباتات@, وا�FÇدات@, والبـخار@, اXاء سبعة@: الكب�ة nالعا خلقة ومراحل
العقول@/ ا0Xئكة@, إ�نسان@, ا¡يوان@,

التقوي ـ ٢ والتوّجه@, التوبة ـ ١ سبعة@: تعا( ا� ٕا( السلوك مراحل وكليّات
اXعرفة حصول ـ ٥ القلب@وصفاؤه@, نورانيّة ـ ٤ الباطن@وتطه�ه@, تزكية ـ ٣ والطاعة@,

ا�.وت@/ ـ ٧ اXلكوت@, مقام ـ ٦ وا¡قائق@, باXعارف
ِلُكّل أبواٍب َسبَْعُة ا ÒG Ò�ع Òbْوِعُدُهمأ Ò ÒX Úsَجَه وٕانَّ ـ أبواب سبعة أيضاً oوللجح

/@٤٤ . ١٥ ـ َمقسوم ُجزٌء م Ôyِم باب

من نفِسـه ã*َْعي ã| حgًة أوفُر الكَْس0ُن @:@١٦ . ٢٦ سـلDن أمثال ã| يقول
يَضُع جوفه ã|الُمبغضو يَتنّكر ِبَشفَتيه ير ÙÌ Ù¿ال والقلب ـ ٢٥ ـ بعقل الُمجيبين السبعة

َرجاسات@/ سبَع قلِبه ã| ٔ�ّن نه ß]تأ ف0 َصْوتَه َحّسَن ٕاذا ِغّشاً

ا�Çمع أقـّل أّن Fك السـبعة@, وأقلّها والزيادة@, الك<ة مطلق السبع من ف�اد
ا�مع@/ دون به التعب� لطف وهذا الث0ثة@,

/@٢٩ . ٢ ـ@ Êواٍت@ Òº َسْبَع َفَسّواُهنَّ Êء Ú»ال�ٕا yسَتوي Ú Ôj
/@٤٤ . ١٧ ـ@ وأ�َرض@ بُع السَّ Êواُت Ú»ال لَُه ُتَسبِّح

/@ ٨٦ . ٢٣ @ـ@ ْبع السَّ Êواِت Ú»ال ربُّ َمن ُقل
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٤٥ سبغ

/@١٥ . ٧١ ـ@ @ ِطباقاً Êواٍت Òº َسْبَع اُ_ َخَلَق

/@١٣ . ٦٥ @ـ@ ِمثَلُهنَّ ْرض أ�َ َوِمن Êواٍت Òº َسبَع َخَلَق

السيّارات منظومات من ا¤سوسة@, الطبيعيّة Êوات Ø»ال اXراد يكون أن الظاهر
واe�ٔار@/ والشموس والثوابت

مرتبطة منظومات سبع أو طبقات سبع ع� كوuا العدد@: هذا من اXراد ولعّل
/@iًَقلي ٕاّ� الِعلم ِمَن Ôrاوِتي وما ـ العناوين من غ�ذلک أو

العدد@/ هذا خصوص � الك<ة مفهوم يراد أو
الطبيعّية@, ال«Êء يشمل ٕاط0قاً الكرZة ا�dيات بعضهذه ã| ٕاّن نقول أن وZكن

والطبيعّية@/ اXاّديّة أ�رض مقابل ã| والروحانّية@,

أرض@/ ,@Êº ث*@, ـ راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبغ@:

ء@: ãÏ¾ وكلُّ رُع الدِّ وَسَبَغت وكَُمل@, Úk قعد@: باب من ُسبوغاً الثوُب َسبََغ ـ مصبا
النعمُة وسَبَغت طويلة@/ أيى سابغة وألية سابغة وعجñة أسفل@/ ٕا( فوق من طال ٕاذا

أ[مته@/ الوضوَء@: وأسبغُت ها@/ Ø]وأ أفاÎÒÈا اُ�@: وأسبََغها اّتسعت@/ ُسبوغاً@:
أ�مـَر@, أسـبغُت يقال@: وكFله@, ء ãÏ¿ال [ام ع� يدّل واحد أصل سبغ@: ـ مقا
ساِبغة@@/ ِدرع عليه أيى مُسبَغ ورجل ِنَعَمه@, عليه ا� أسبَغ ويقال وضوَءه@/ ف0ن وأسبَغ

اّتسَعْت@, ُسبوغاً@: تَْسبُغ النعمُة وَسَبَغت واٍف@, كامل أيى سابغ@, ء ãÏ¾ ـ صحا
أشعر وقد ولَدها ألقت أيى تسبيغاً@, الناقُة وسّبَغت ها@/ Ú]أ أيى النعمة عليه ا� وأسبغ
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سبغ ٤٦

واٍف@/ أيى سابغ وَذَنب ,@Aالشعر عليه 6نبت

بالس� ٕاسباغاً@, ها@, Ò>أ@ك وأصبَغها@: النعمة عليه ا� أسبَغ ـ ٢٨٦ . ١ ا�مهرة
وَشعر سابغ ثوب سابغ@, Aعدول مع 6اBXيل ضاٍف وكّل والس�أع�وأ@ك<@, والصاد@,

سوابغ@/ روع الدُّ يت Ùdولذلک سابغ@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويقابله عمل@, أو موضوع ã| خاّص وسع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وا¤دودّية@/ التضيّق

وإ�حاطة والgال@, وا¦ام والرفاه والرغد والفسح الوسع وب� بيyا والفرق
:@ròوا�مع@وا وا¡وز والشمول@وا�حتواء وا�حداق@, وإ�دارة@وإ�طافة@وا�ستي0ء

الضيق@/ ويقابله ,@ ّ معنويى أو ّ ماديى موضوع أو Tّل ã| َسعة الوسع@:

Tّل@/ ã| َسعة الفسح@:

وا¡ياة@/ العيش ã| َسعة الرغد@:

تنّعم@/ ã| َسعة الرفاه@:

النقص@/ ويقابله الكّم@, ã| استعFله وأ�غلب أ�جزاء ٕا( بالنسبة ا¦ام@:
الكيف@/ ã| استعFله وأغلب الذات ٕا( ويضاف يزيد ما ٕا( بالنسبة الgال@:

َخر@/ dا� ٕا( ح,يبلغ ء ãÏ¿ال ٕا@كFل أيى ا�بتداء مقابل ã| :@ròا
ورعاية@/ توّجه مع استي0ء وإ�حاطة@:

أخري@/ جهة ٕا( نظر دون من هو حيث من َوران بالدَّ استي0ء وإ�دارة@:
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٤٧ سبق

النظر@/ بلحاظ استي0ء وإ�حداق@:

الطواف@/ بلحاظ استي0ء وإ�طافة@:

الو�ية@/ بلحاظ استي0ء وا�ستي0ء@:

آخر@/ ٕا( ء ãÏ¾ انÊÉم وا�مع@:
آخر@/ ٕا( ء ãÏ¾ ØËÉب واستي0ء اشBل وا�حتواء@:

وا¦لّک@/ التسّلط مع ØËÈو bع وز@: Ò¡وا
أفراد@/ ع� وتطبيق ٕاحاطة الشمول@:

اXواّد@/ وسائر رغد@, bع@, حوز@, ـ راجع

/@٢٠ . ٣١ ـ وباِطنَة ظاِهرةً ِنَعَمه َعَلْيكُم وأسَبَغ

فzا@/ وTدوديّة تضيّق دون من وسع ã| أيى سابغة عليكم ِنَعَمه جعل أيى

سـابغة وناقة سـابغة@, ونعمة سابغ@, وِدرع سابغ@, وَشعر سـابغ@, ثوب فيقال
سابغ@/ ومَطر سابغة@, وَعجñة الضلوع@,

/@١١ . ٣٤ ـ ِد ÖÌ Ú»ال ã| ر َوَقدِّ ساِبغاٍت اعَمْل أن ديَد Ò¡ ا لَُه ا@ َلنّ وأ@

من وÎºولة بُوسع سابغًة وسائَل به لِتَْعمل ليّناً ب�يديک ا¡ديد وجعلنا أيى
وأ�سباب@/ أ�سلحة من وغ�ه رع كالدِّ فzا@, وتضيّق Tدوديّة دون

نظائرها@/ دون اXوردين ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبق@:
من كالسابق �حق@, للسابق يكون وقد ÍÈب@: باب من َسبْقاً َسبَق ـ مصبا
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سبق ٤٨

سابق فٕانّه السبق Aأخذها سبق fن 6اXنصوبة قَصبَة أحرز كمن يكون � وقد اòيل@,
من يسبق للّذيى العرب@: وتقول :@ أ�زهريى قال �حق@/ له يكون و� wا ومنفرد ٕالzا
مفعـول@/ Ëºٕا مُثقَل مُسـبَق فهو كث�اً يَْسـبقه ه Ôغ� كان وٕاذا وَسبوق@, سابق اòيل
وأعطيته بَق, السَّ منه أخذت وَسبّقتُه: اXتسابقان@/ عليه يHاهن ما وهو َطر Òòا بَق: والسَّ

ٕاليه@/ واستبقوا كذا@, ٕا( وتَسابَقوا وِسباقاً@, مسابقة وسابَقه ٕايّاه@/
فأمّا َسبْقاً@/ يَسِبق َسبق يقال /@hع�التقد يدّل صحيح واحد أصل سبق@: ـ مقا

السابق@/ يأخذه الّذيى َطر Òòا فهو َبق@: السَّ
قـوله ã| قيل وقد تسابقنا@/ الَعْدو@: ã| واستبقنا َسبْقاً@, فسبقته سابَقْته ـ صحا
ٕاليه@/ الناَس سبق ٕاذا أ�مر هذا ã| سابقة له ويقال ننتصل@, أيى َنْسَتِبق ذَهْبنا ـ@ تعا(
وإ�سـتباق@: َسـْبقاً@/ ـاِبقات والسَّ ÇLو � السَّ ã| التقّدم ـْبق@: السَّ أصل ـ مفر
ٕاليه@, َسَبقونا ما قال ـ@ التقّدم من غ�ه ã| به يتجّوز Øj نستِبق@, ذَهبنا @ٕانّا ـ التسابق
وع� والت.يز@, الفضل ٕ�حراز السبق ويستعار وتقّدمت@, نفَذْت أيى ربِّک من َسَبَقْت
وقوله الصا¡ة@/ بأ�عFل وجنّته ا� ثواب ٕا( مون اXتقدِّ أيى السابقون السابقون ذلک

يفوتونه@/ � م Øu@أ تنبيه ـ@ �سابق كانوا وما@ يفوتوننا@, � ]سبوق�أيى Lُن وما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ٕا( الَمسير ã| تقّدم أيى اللحوق@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

علم@/ أو فكر أو عمل أو حركة ã| ,@ Øمع� منظور
واXرور@: ØãÏÉXوا التقّدم ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
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٤٩ سبق

مـتأخر@, ء ãÏ¾ ٕا( بالنسبة متقّدماً ء ãÏ¿ال كون جهة ٕا( التقّدم@: ã| النظر أّن
التأّخر@/ خ0ف وهو مكان@, أو زمان ã| يقصد@, n أو ذلک قُصد سواء

أم عyا Qاوز سواء مقصودة@, ٕا(نقطة والوصول العبور ٕا( اXرور@: ã| والنظر
/@�

و� تقّدم@, ما ٕا( ا¡ال عن جريان Qاوز أو أمر Iقّق ٕا( :@ ØãÏÉXا ã| والنظر
وا�نتظار@/ ا�ستقبال مقابل ã| وهو �حق@, أو متأّخر أمر ٕا( فيه توّجه

ا ßw َسَبَقكُم ما ,@ س�× Ô¡ا ِمنّا م Ô ÒG َسَبَقْت الَّذيَن ٕانَّ َرّبک@, ِمن َسَبَقت @َكلَمٌة َولَو�
� َيسـتأِخرون@, َوما@ أجَلها ة ُأمَّ ِمن َتسبُق ما ٕاليه@, َسَبقونا ما َخ�اً كاَن لَو أَحد@, ِمن

ٕا�َمغفرة@/ ساِبقوا بالقول@, َيسِبقونَه

ã|و ماً مـتقدِّ يكـون Mيث برنا¶ ã| التحرك هو اXوارد هذه bيع ã| واXع*
خرون@/ dا� به ويلحق أ�ّول الصّف

ا�òات ã| يساِرعون ولِئَک اُ نصار@, وأ� الُمهاِجريَن ِمن لون وَّ أ�َ والّساِبقوَن
بٕاذن با�òات سابق م Ôyوِم بون@, اXقرَّ ولئَک اُ الّساِبقوَن والّساِبقوَن ساِبقون@, ا ÒGوُهم

ا_@/

اXس�@/ ã| التقّدم وهو ظاهر@, واXع*
وأمّا وإ�حسان@, والرaة واللطف الفضل هو تعا(@: ا� من ا�سـتباق ٕاّن Øj

ال0ّحقة@/ اXرتبة ã| هيى ا Ø̂ فٕا اXتعادل@: وا�زاء وا¡ساب العدل
/@١١٠ . ١١ ـ م Ô Òyبَي ÒãÏ ßÉ لَُق َربَّک ِمن َسَبَقْت َكلَمٌة َوَلو�@

الصا¡ة أ�عFل ã| وا£اهدة ا�òات ã| اXسارعة هو العبد@: من وا�ستباق
/@٢١ ـ ٥٧ ـ َرّبكُم ِمن ٕا�َمغفَرة ساِبقوا بالطاعات@: وا0Xزمة
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سبل ٥٠

/@٤ . ٢٩ ـ َيْسِبقونا أن يِّئاِت السَّ َيْعَملوَن الَّذيَن َحِسَب أم

Wكن@, فغ� وحgه@: وتقديره ا� قضاء ã|و التكوينيّات ã| العبد استباق وأمّا
تعا(@: يقول Fك@

/@٤٣ . ٢٣ ـ َيْستَأخرون َوما أجَلها ٍة اُمَّ ِمن َتسِبق ما
/@٤ . ٢٩ ـ َيْسبقونا أن يِّئاِت السَّ َيْعَملون الَّذيَن َحِسَب أم
/@١٤٨ . ٢ ـ ا�Òòاِت فاسَتبقوا zا ُمَولِّ ُهَو وجهة َوِلُكلٍّ
/@٦٠ . ٥٦ ـ �ْسبوق Ò[ ُن ÒL َوما اXوَت َبيَنكُم ْرنا@ قدَّ ُن ÒL
/@٣٩ . ٢٩ ـ �سابق كانوا َوما أ�رض ã| وا Ò>فاسَتك

عن والتجاوز ومشـّيته@, وتقديره قضاءه يسبقوا أن Gم Zكن � أuم واXع*
/@nالعا نظم قبال ã| وا�ستباق وOتاره@, يريده ع�ما والغلبة حgه@, برنا¶

أو الكب� nوالعا اXوجودات عامّة ã| يكون أن من أعّم وا¡كم التقدير وهذا
/@ Ònالعا من فرد ã|و الصغ� nالعا ã|

/@١٧١ . ٣٧ ـ الُمرَسلين ِلعباِدنا َكلمُتنا سبَقْت َوَلَقد zا@, ُمَولِّ ُهَو وجَهٌة وِلُكلٍّ

/@٤٠ . ٣٦ ـ ار Úyال سابُق اللَّيُل َو�
/@٤ . ٧٩ ـ َسْبقاً فالّساِبقاِت َسْبحاً اِت ßMوالّسا

ٕا( السلوك ã| والنقائصوتسبق العيوب عن Îا Ò»أنف ه Ù<ُت ã,ّال النفوس واXراد
والنشط@/ ع@, Ö Ú<ال راجع ـ@ ا�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سبل@:
وع�امتداد ٕا(ُسفل@, ُعلو من ء ãÏ¾ ع�ٕارسال يدّل واحد أصل سبل@: ـ مقا
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٥١ سبل

بَل@: والسَّ و]ائها@/ ماَءها السحابُة وأسَبَلت ,@ ÒH السِّ أسبلُت ِقيلک@: ِمن ـ فأ�ّول ء@/ ãÏ¾
مُنسِدل@/ َشعر ٔ�@نّه هذا من إ�نسان Aَسبَلة b6ع وِسبال /@Aالغزير 6اXطر ود Òا� اXطر
واXمتّد إ�نسان@/ من ذ@كرناه بالّذيى ت Ø{ش ا Øu@كأ هذا@, من أسبال الدلو ã)ٔ�عا وقوGم
جائية بُل السُّ ã| ا¢تلفة والساِبلة@: ٕ�متداده@/ بذلک يى Ød الطريق@, وهو السبيل@, طوً�@:

�متداده@/ ُسنب0ً نبل السُّ يى Ùdو وذاهبة@/
ع� وا�مـع ـّكيت@: السِّ ابن قال ويؤّنث@, ويذّكر الطريق@, السـبيل@: ـ مصبا
قـالوا به@, لتلبّسـه بيل السَّ ابُن للمسافر وقيل ُسبُل@/ التذك� وع� ُسـبول@, التأنيث
ã� َليتَ يا ـ ومنه السبب@, والسبيل@: ماله@/ عن انقطع من ا�dية ã| السبيل ابن من واXراد
الطرقات ã| ا¢تلفة ا�Fعة والسابلة@: وُوصلة@/ سبباً أيى ,@@iًَسبي سول الرَّ َمَع ذُت Ò ÚHا
فُنعل@, الزرع وُسنبُل /@ Ø ß.ال وأنواع �òا ُسبل ã| جعلxا ا¥رة@: وَسّبلت حوائجهم@/ ã|
سنبَله@, أخرَج الزرُع@: وَسنبََل وَقَصبة@/ كَقَصب مثله بَلة والسَّ بَل والسَّ ُسنبلة@, الواحدة

صبَّه@/ اXاَء@: الرجُل وأسبَل َسَبله@/ أخَرج وأسبََل@:
َسـبيَل يََرْوا َوٕان ـ وُيذّكران يؤنّثان الطريق@, بيل@: السَّ ـ ٤٣٦ . ١٢ الxذيب
اXسافر بيل@: السَّ وابن ُسبُل@, بيل السَّ وbع /@@ ãَسبي هِذِه ُقل ,@iًَسبي يتَّخذوه � شِد الرُّ
بولة السَّ الليث@: وقال به@/ يتبلّغ ما Nد و� بلده ٕا( الرجوَع يريد وهو به انقطع الّذيى
والفـرُس َسنْبَل@, ٕاذا الزرُع أسبل قد يُقال ماَلْت@, ٕاذا وLوه وأ�َُرّز ّرة الذُّ سنبلة هيى
ÇNمع ـْعر الشَّ من الُعليا الّشـفة ع� ما َبَلة@: والسَّ َذْيلها@/ تُسبِل واÇXرأة َذَنبـه@, يُسبُِل
اXطر بَل@: والسَّ َسْب0ء@/ امرأة قيل َشعر@: هناك Gا كان ٕاذا واXرأة /@Fyبي وما Ö�َالشارب
طّوGا ٕاذا ثيابه@: ف0ن أسبََل ويقال نبل@/ السُّ أطراف بَل السَّ :@ Ø ãèأ�عرا ابن عن الُمسِبل@/

أ�رض@/ ٕا( وأرَسلها
الطريق هو ال½Íاط أّن والسبيل@: والطريق ال½Íاط ب� الفرق ـ ٢٤٦ الفروق
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سبل ٥٢

وع� الطريق عليه يقع ع�ما والسبيل@ٕاËºيقع ال«Îولة@/ ãÏÉيقت@� والطريق ال«Îل@/
و� كذا تفعل أن سبيلک وتقول ا�@, وطريق ا� سبيل تقول الطريق@/ عليه يقع � ما

به@/ تفعل أن طريقک تقول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕاسـبال ã| Fك بالتطويل@, ء ãÏ¾ ٕارسـال هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وٕاسـبال ,@H السِّ وٕاسبال اXاء@, وٕاسبال عر@, الشَّ وٕاسبال الثوب@, وٕاسبال ذيلها@, اXرأة

اXطر@/ وٕاسبال السحاب@,
ّ الطبيعيى ال«Îل الطريق فهو نقطـة@, من ويُسـبَل ويُرَسُل Zتّد ما هو بيل والسَّ

معنوّية@/ أو ماديّة مقصودة@, ٕا(نقطة اXوصل اXمتّد
يكـون ما وهو ّق@, والدَّ الÍÉب ]ع* الطَّـرق من فهو الطـريق 0Rف وهذا

Îºولة@/ غ� ومن والxيئة والصنع بالعمل ويتحّصل
راجعه@/ ـ مطلق بطور الواسع@, الواضح الطريق فهو ال½ÍÙاط وأمّا

وَجَعلنا ,@iًُسب فzا َلكُم وَسلَک ,@iًُُسب فzا َلكُم َوَجَعَل : ã| Fك :@ ّ اXاّديى فالسبيل
َسـبيل@, عـابِريى ٕاّ� ُجُنباً و� ِفجاجاً@, iًُُسـب ِمyا لَتسُلكوا ,@iًُُسـب ِفجاجاً فzا َلكُم

بيل@/ السَّ وابِن ْنب Ò:با والّصاِحِب

يقصد ال«Îلة@, ا�ارية الطبيعيّة بُل السُّ ã| ٕاط0قات تري Fك إ�ط0قات وهذه
مقصد@/ ٕا( فzا السلوك

Òَغـ� ا_@, َسبيل َعن ا_@, َسبيل ã| :@ ã| Fك :@ Ø ã̀ ا¡قي ّ الفطريى ّ اXعنويى والسبيل
َسـبيَل َيروا وٕان ,@ الَغيىّ َسبيَل َيروا وٕان فِسدين@, Xا َسبيَل ِبع تتَّ و� ,@�اXؤمن َسبيل
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٥٣ سبل

وَقد ,@iًَسبي وساَء وَمقتاً فاحشة كاَن ٕانَُّه بيل@, السَّ ديى Òv وهَو ا¡قَّ يقول واُ_ شد@, الرُّ
ُسُبَلنا@/ َهدانا

والفـطرة شد والرُّ ا¡ّق سبيل هو اXؤمن�@: وسبيل سل الرُّ وسبيل ا� فسبيل
والفحشاء وا0òف والَمقت والفساد ّ الغيى ُسبُل مقابلة ã|و الزا@كية@, الطاهرة الساXة

والض0ل@/ والكفر

ا¡Çّق@, الواحد السبيل منه مراداً ٕاضافة دون من السبيل يطلق قد هذا وع�
أن وُيريدوَن بيل@, السَّ َسواَء َضلَّ َفَقد :@ ã| Fك واÇGدي الرشد وسبيل ا� سبيل وهو

بيل@/ السَّ ديى Òv وهَو بيل@, السَّ َعن وا وَصدُّ بيَل@, السَّ َتِضلُّوا

وما ا¡قّة غ� الطُُّرق وأمّا ٕاّ�@, ليس واحد oستقXا ا¡ّق السبيل أّن !O و�
ا�ستقامة خّط عن نقطة كّل ã| فٕاّن إ�حصاء@, عن فخارجة :@oستقXا ا¡ّق Oالف
مفرداً@, ٕاّ� ا� وسبيل ا¡ّق سبيل يذكر � وع�هذا وض0ل@, اLراف Jصل أن Zكن
َسبيل ã| :@ ã| Fك ا�مع@, بصيغة أو ٕا(موضوع مضافة ٕامّا فتذكر ا¢الفة@: الطرق وأمّا

َسبيله@/ َعن بكُم ق فتفرَّ ُبَل السُّ تتَِّبعوا َو� الُمفسدين@, َسبيل اغوت@, الطّ

/@١٢ . ١٤ ـ يتمونا آذَ َعما نَّ Ò ß>وَلَنْص ُسُبَلنا َهدانا َوَقد ـ آيات وأمّا

/@٦٩ . ٢٩ ـ ُسُبَلنا م Ô Úy yِديَ لَ فينا جاَهدوا والَّذيَن

/@١٦ . ٥ ـ iم السَّ ُسُبَل ِرضوانه اتَّبع َمن اُ_ به ديى Ö Òv
أ�نبياء@, مورد ã| فاُ�و( ا�Fعة@, ٕا( ورجوعها ارتباطها ]ناسبة فأ�وليان
أ�فـراد هـؤ�ء ٕالÇzا Çvتديى ã,ال ـبُل السُّ ٕا( فالنظر ا£اهـدين@, مورد ã| والثانية
ٕا( � أ�فراد اهتداء جهة ٕا( فالنظر واحد@, سبيل ٕا( انxت وٕان طرقهم@, باخت0ف

بُل@/ والسُّ بيل السَّ
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سّت ٥٤

bيع ã|و Uتلفة شؤون ã| الكتاب هداية جهة ٕا( فzا فالنظر أ�خ�ة@: وأمّا
وباطنّية@/ واُخرويّة دنيويّة ا�هات

أيضاً@/ اُ�ولَي� ã| ملحوظة تكون أن يبعد � ا�هة وهذه
ا� لقـاء ٕا( يـنxيى للعبيد Ø ã̀ حقي مَسـ� عن عبارة ا�@: سبيل حقيقة ٕاّن Øj
يتحقّق ا Ø̂ ٕا ٕانّه السبح ã| وقلنا إ�نسانّية@, من القصوي واXرتبة العبد كFل وهو تعا(@,
العـقول nعـا ٕا( Øj اXلكوت مقام ٕا( يصل Ø,ح والعيوب النقائص ورفع بالت>يه

ال0ّهوت@/ ã| الفناء Øjوا�.وت
ما ٕا( حياة ومن nعا ٕا( nعا من موت بعد موت يتحّصل السلوك هذا ã|و

مyا@/ أوسع ٕا( ونورانيّة روحانيّة ومن فوقها
.@@٢ ـ أمواٌت اِ_ َسـبيل ã| ُيقَتل ن Ò ßX َو�@َتقولوا :@ ã| ا¡قيقة@يشـار هذه وٕا(

/@١٥٤

/@١٦٩ . ٣ ـ أمواتاً اِ_ َسبيِل ã| ُقِتلوا الَّذيَن Ú Òéَس ÒI َو�
/@ ٨٩ . ٤ ـ ا_ َسبيل ã| اِجروا Ôv Ø0َح أولياَء م Ôyِم ِخذوا َتتَّ iَف

/@٣٥ . ٥ ـ َسبيله ã| وجاِهدوا الَوسيلََة ٕالَيِه وابَتغوا
/@١١ . ٦١ ـ وأنُفِسكُم بأمواِلكُم اِ_ َسبيل ã| اِهدوَن ÔQو

فيه والفناء ا� ã|وتXا هو تعا(@: ا� ٕا( اXهاجر ا£اهد للسالک مقام وآخر
وسلطته@/ ا¡ّق نور وظهور بالكليّة أ�نانيّة آثار وTو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سّت@:
واُدغـم@, فاُبدل وِسْدس@, ِسْدَسة وأ�صل@: نسوة@, وسّت رجال ستّة ـ مصبا
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٥٥ سّت

كّلٍ من كان ٕاذا ونسوٍة@: رجاٍل ستّة وعنديى التصغ�ُسَديْسوُسَديسة@/ ã| تقول ٔ�@نّک
ث0ثة@/

وٕازار أجزاء@, ستّة من جزء ُدس@: السُّ قوGم وهو العدد@, ã| أصل سدس@: ـ مقا
الِورد عن إ�بل تنقطع أن إ�بل@: أظFء ã| الِورد من ْدس والسِّ /@ ØãÏ ßºُسدا أيى َسديس@:

ã| وذلک بـاعّية@, الرُّ بَـعد ّن السِّ أل` ٕاذا ,@ Ôالبع� وأسَدَس الساِدَس@/ وَتِرد أيّام `سة
ِسْدَسة@/ ا Øu@كأ ُمدغمة@, ا Øu@أ Òغ� أيضاً هذا fن الستّة فأمّا الثامنة@/ السنة

¼Íßُت القـوَم@: وَسَدْسُت ـُدس@/ السُّ ه فiُمِّ ـ@ سـتّة من جزء ُدس@: السُّ ـ مفر
� ويـقال /@ Ó*ع[ وساِدياً@: وساتّاً ساِدساً وجاء أمواGم@, ُسدَس وأخذت Îم@, Òºساد
أبداً@/ أيى :@Aالبطوء هو والَعْجس دس@/ السُّ ديس]ع* 6السَّ َعجيَْس َسديَس كذا أفعل

الديباج@/ من الرقيق نُدس@: والسُّ الطَّْيَلسان@/ دوس@: والسُّ

سّتة@/ ـ@ @A6ِششاه ـ قع

سادس@/ ـ@ @A ÙãÏ Ù¿6ِش
سّتون@/ @ـ@ Ao 6ِششِّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أ�صـل يكـون أن يبعد و� كب�اً@, اشتقاقاً دس السِّ وماّدة اXاّدة هذه ب� أّن
التلّفظ@/ جهة من الع.يّة اللغة من قريب وهو منه@, كلFت �شتقاق سدس@, هو Fzف
الع.ّية@/ من ومأخوذين واحد عرض ã|و أص0ً اXاّدت� من كّل يكون أن وZكن

ا¢صوص@/ العدد هو :@Fzف الواحد فأ�صل حال ّ وع�أيى
ما وا¡روف اXاّدة جهة من صيغة كّل ã| وOـتار ,@ ّ انðاعيى Fzف وا�شتقاق
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وتعب�اً@/ تلفّظاً يناس}ا
مـن أخواتـه ã| Fك مؤنّثاً@, كان ٕاذا والسـتّة مذّكراً@, اXعـدود كان ٕاذا ّت فالسِّ

للع¿Ìات@/ bع شبه ّتون@: والسِّ أ�عداد@,

/@٧ . ١١ ـ أيّام ِستَّة ã| ْرَض وأ�َ Êواِت Ú»ال َخَلَق الَّذيى وهَو

يـوم ـ Ø ãج� ظاهر Øمع� الزمان من امتـداد عن عبارة ٕانّه يوم@: ـ ã| سنذكر
يومئذ@/ الفصل@, يوم اXوعود@, اليوم خر@, dا� اليوم القيامة@, يوم الدين@,

سـتّة ã| اòلق كون اXراد فلعّل أيّام@: ستّة ã| وأ�رض Êوات Ø»ال خلق وأمّا
الواقـعة@, والوقائع با¡وادث وTدوديّته الزمان Øتع� يكون بأن الزمان@, من مراحل

يوم@/ منه قسمة فكّل

واXاء@, البخار خلق باعتبار بالسّتة@: وIديدها أ�يّام تعّدد يكون أن يبعد و�
الكرات نظم Øj اXاء@, من اXتكّونات وسائر والط�وا¡جر الHاب من ا�Fد خلق Øj
سـّت فهذه إ�نسـان@, Øj ا¡يـوان@, Øj النبـاتات@, Øj وأ�رض@, Êوات Ø»وال ال«Êويّة

واòلق@/ التدب� ã| مراحل

حيثYا@, من FÎ»أنف ã| FG حقيقة � اعتباريّان أمران واXكان الزمان ٕاّن Øjا�سم� هذين وراء ما وليس آخر@, ع� Ë»ج استقرار من اXلحوظ هو اXكان فٕاّن
,@ ّ اعتباريى أمر وهذا استقراره@, وTلُّ مكانُه آخر ÕË»ج فيه ا¡اّل Ë»فا� آخر@, أمر
فيه@/ آخر Ë»ج استقرار فيه ج«Ëمنظوراً كون أيى أ�عراض@, من ٕانّه قل شئَت وٕان

أيى ب�شيئ�@, اXنظورة النسبة من ملحوظ ّ اعتباريى أمر فٕانّه الزمان@: وهكذا
وقوع جهة من ملحوظة زمان من قطعة أو اXوجودين@, ا¡ّدين ب� اXعت.ة الفاصلة

حركة@/ موازاة ã| وي0حظ يعت. ٕانّه قل شئت وٕان فzا@/ أمر
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آخر@/ Tّل ولتوضيحه واXكان@, الزمان حقيقة ã| اÎ¿Xود ا¡ّق هو هذا
زوجاً@, يكون كّرر وٕاذا فرد@, الواحد فٕاّن خصوصيّات@, فله السّت@: عدد وأمّا
ُينّصف@, والسـتّة سـّتة@, تكون ضوعفت وٕاذا ث0ثـة@, يكون والزوج الفرد bع وٕاذا

خصوصيّات@/ أيضاً العدد وGذا ١٢ يكون ٦ ضوعف وٕاذا ويُسّدس@, وُيثّلث@,

النّـبات مقابل ã| مBثلة وا�Fد واXاء البخار تكون النصف@: تطبيق ã| ٕاّن Øj
قبال ã| وإ�نسان ا¡يوان يكون الثُّلث@: تطبيق ã|و حياة@/ ذات وإ�نسان وا¡يوان
مقام ã|و التكوين@/ ãçماّد والبخار اXاء مقابل ã|و للحواّس الفاقدين والنبات ا�Fد
خر@/ dبا� وغ�مربوط ومستق0ًّ Uصوصاً أ�نواع من@هذه واحد كّل يكون التسديس:

/@٤ . ٥٨ @ـ@ ِمسكيناً Ò�ِسّت فٕاطعاُم َيْسَتِطع Ònوَمن

ستّ�@/ تكون الع¿Ìات ٕا( رفعت ٕاذا والستّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

س	@:
فارس@: ابن قال مثله@, Hة@: والسُّ ُسـتور@, وbعه به@, Hيُس ما :@H السِّ ـ مصبا
َء ãÏ¿ال ُت ÒHوس لغة@/ تار@: والسِّ مثله@, تارة@: والسِّ كان@, ما كائناً به استHت ما Hة السُّ

قتل@/ باب من َسHاً
إ�ستار@, وأمّا َسHاً@, ء ãÏ¿ال سHت تقول الِغطاء@, ع� تدّل كلمة :@Hس ـ مقا
لباس@, من به Hتُس ما به أراد وكأ@نّه ,@H السِّ من أ@نّه فأ�غلب الكعبة@: ٕاستار م ÔGوقو
تسمِّيى والعرب قالوا العدد@, من هو ا Ø̂ وٕا اللباس من ليسذلک أن زعموا قوماً أّن ٕاّ�
أربعة@/ وهيى وجوان}ا ُجدراuا الكعبة فٕاستار قالوا /@Aمعّربة 6@كلمة إ�ستار أ�ربعة
وأسـتار وُستور وِستار وِستارة وُسHة Hِس ودونه العيوب@, ستّار اُ� ـ أسا
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وَجـواٍر ة ÚHمَُسـ جـارية ـ ا£از ومن ت@/ ØHوتس بالثوب واستHُت وَستائر@/ ÔHوُس
وشجر َست�ة@, فهيى ِستارًة@, اXرأَة ُت ÒHوَس مَسات�@, وقوم مَستور ورجل ات@, ÚHمَُس

مُساتَرًة@/ العداوة وساتره أ�غصان@, كث� َست�@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اXستوريّة ومطلق ساتر Iت ء ãÏ¿ال كون هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

كان@/ ووسيلة Lو ّ بأيى

اÇXواراة@, التـغطية@, ا¡Çجز@, ا�Çّن@, ا¡جب@, ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
الفصل@: ا¡جر@, ا¡رس@, ا¡فظ@, الكBن@, إ�خفاء@,

ٕا( فيه فالنظر أثرYا@, أو شيئ� ã}0ت عن اXانع ا¡ائل كون هو جب@: Ò¡ا أّن
مواراة@/ و� تغطية جهة ي0حظ و� ا¡جاب@, وجود مطلق

وبنفسه@/ نفسه ã| ولو اXستوريّة جهة ٕا( فيه والنظر التغطية هو وا�ّن@:
ا�وانب@/ bيع من مغطًّي ء ãÏ¿ال كون واXواراة@:

واحد@/ جانب من ولو اXواراة مطلق فzا ي0حظ والتغطية@:
/@Fyبي ب�شيئ�ومانعاً فاص0ً ء ãÏ¾ كون ٕا( فيه النظر وا¡جز@:

فاص0ً@/ ء ãÏ¾ كون ٕا(مطلق فيه النظر والفصل@:
كان سواء كان وسيلة ّ بأيى اòفاء ã| ء ãÏ¿ال كون Vّرد فيه ي0حظ وإ�خفاء@:

غ�ها@/ أو حجاب أو تغطية أو Hس أو ]واراة
والقلب@/ الضم� ã| ما ٕاخفاء ã| ويستعمل إ�بداء@, قبال ã| :@rوالك

/@ ãçويأÏÉم Dف اXواّد هذه راجع
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/@٩٠ . ١٨ ـ ِس8اً ُدوuا ِمن م Ô ÒG َعْل Ö ÒS Òn َعقوم َتْطُلُع َوَجَدها
/@nسا عقل أو بناء أو لباس من الشمسيغطzّم@, دون من ساتر Gم يكن n أيى

ولكن ُجلوُد@كُم َو� أبصاُر@كُم َو� dُعكُم َعَليكُم ¿Îَد يَ أن ون ß8َتْسَت Ôrُكن وما
/@٢٢ . ٤١ ـ َتعَملون ا Ø ßW َكث�اً@ َيعلَم � اَ_ أنَّ Ôrَظنن

الفـواحش ارتكـاب عند Hـ السِّ وUـتارين الغـطاء متّخـذين تكونوا n أيى
القيامة@/ يوم السمع ¾Îادة عن حذراً واXنكرات

ـ مستوراً حجاباً ِخَرة Ð�با ُيؤِمنوَن � الَّذيَن Ò�وَب َبينَک َجعلنا الُقرآن قرأَت وٕاذا
/@٤٥ . ١٧

قلوب ٕاّ� يدركها و� الروحانّية@, وا¡قائق اG�ٕيّة اXعارف َمظاهر القرآن فٕاّن
اXنحرفة ا¡يوانّية@وا�dراء اòبيثة العقول@بالصفات احتجبت وٕاذا نورانيّة, مطّهرة زا@كية
وأنف«Îم بل Gم@, حاجبة اُ�مـور تلک صارت الفاسدة@: وأ�عFل اXاّديّة وا¦اي0ت
ال¿ÇÎود وب� بيyم تَفصل ُحُجباً تص� الظلFنيّة الراسخة واXلكات الكيفيّات wذه

ا¡ّق@/ وٕادراك
اXرّكـب@/ ا�هـل ã| Fك Gم@, مدركة غ� وا¤جـوبيّة بل جب Ô¡ا تلک أّن Øj

يشعرون@/ � وهم وأ�نانّية@, النفس وMّب با�هل Gم مستور ا¡جاب فوجود
هذه نتيجة ã|و ا¡ّق@/ عن والض0ل وا�Lراف البُعد و[ام ا¤جوبيّة كFل وهذا
ـ ُعكُم Òd َعَليكُم ي¿Îَد َتست8ونأن Ôrُكن َوما@ ـ@ الكرZة ا�dية مفهوم يتحقّق ا¤جوبيّة
أ�عFل ã|@والتحّجب ØHالتس عن عوضاً Hٔ�نف«Îم@وعقوGم ا¡جاب@والسِّ جعلوا وقد
ين ÙHمتس وغ� أ�بدان@, جهة من وأ�بنية بالثياب ون ØHمتس فهم القبيحة@, وا¦اي0ت
ـ ا�dية بتطبيق أو( فهم إ�نسان@, ã| اXتأّصلة الروحانيّة والبص�ة وإ�دراك بالعقل
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ِس8اً@/ دوuا ِمن م Ô ÒGَعل Ö ÒS@@ Òn
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سجد@:

ã|انتصب وسجد@: سَجد@/ فقد ذّل@: ء ãÏ¾ وكّل تطامَن@, ُسجوداً@: َسجد ـ مصبا
ج}ته وضع الرجُل@: وسـجد ركـوبه@/ عند رأسـه خفض :@ Ôالبعـ� وسجد طئّي@/ لغة
َمساجد@/ وا�مع جود@, السُّ موضع أيضاً@: والَمسِجد الص0ة, بيت والَمسِجُد: بأ�رض@/
وِسـجدًة عـدد@/ ا Øu@�ٔ بالفتح َسجدًة وَسجدت السجدة@/ وسورَة سجدة آيَة وقرأُت

نوع@/ u�ٔا ,@Ì»بالك طويلة
تَطامََن@/ ٕاذا سجد يقال@: وُذّل@/ ع�تطامُن يدّل مّطرد واحد أصل سجد@: ـ مقا
وأمّا /@*Lوا رأَسه طأطأ ٕاذا الرجُل@, أسَجَد عمرو@: أبو قال َسَجد@/ فقد ذّل ما وكلُّ
ã| ذلک ãÏÉيـقت القياس أّن ٕاّ� صحيح@, فهذا النظَر@, أدام ٕاذا ٕاسجاداً@, أسَجد قوGم@:

خفض@/

وع�وجهه َسّجاد@, ورجل ُسجوداً@, ُر@كوعاً وباتوا د@, ُسجَّ ونساء رجال ـ أسا
مَساجد ع� الكافور عل ÔNو وَمسَجدَته@, َسّجادته وبسط السجود@, أثر وهيى َسّجادة
ساِجدة@: وشجرة وسواجد@, ساجد شجر ا£از@: ومن /@oا� بفتح مسجد bع اXّيت@,
كـاَن ٕاذا اXنخر@: ساجد وف0ن ]يلها@/ و[يل تُطيعها للرياح@: تسُجد والسفينة مائلة@/

لرا@كبه@/ رأَسه طأمََن وأسَجَد@: Ôالبع� وسَجَد فاترة@/ ساِجدة@: Õوع� خاضعاً@, ذلي0ً
� التـذلّل عن عـبارًة ذلک وجعل والتـذلّل@, التَّطامن أصله السجود@: ـ مفر
سـجود ÍÈبـان@: وذلک وا�FÇدات@, وا¡يوانـات إ�نسان ã| عاّم وهو وِعبادتـه@,
ِ_ِ فاسُجدوا ـ تعا( قوله Lو الثواب@, يستحّق وبه ل0ٕنسان ٕاّ� ذلک وليس باختيار

www.attaweel.com



٦١ سجد

وع� والنبات@, وا¡يوانات ل0ٕنسان وهو تسخ� وسجوُد له@/ تذلّلوا أيى ـ واعُبدوا
م بالُغدّو@وا�Ðصال@ـ ÔGiوكَْرهاً وِظ@ واتِ وأ�ْرضِ َطوعاً مى @السَّ ã| @َيسُجد@َمْن@ وِ_ِ ذلک@ـ@
وقوله ,oحك خلُق@فاعل ا Øu@لوقة@وأU ع�@كوuا ة Ù{نXا الناطقة الصامتة الد�لة وهو
]Çصا¡ه والقـيام بالتذلّل اُمروا وقيل ِقبلة@, يتّخذوه بأن اُِمروا قيل ـ َدم Ð� اسُجدوا
@متذلّل�@منقادين@/ أيى @ـ داً ُسجَّ الباَب دخلوا اُ ـ وقوله ٕابليس/ ٕاّ� ُروا Ò]ومَصا¬@أو�ده@@فأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
مـن أثر يب` � Mيث اòضـوع كFل هو اXـاّدة@:@ هذه ã| الواحد أ�صل أّن

أ�نانّية@/

ّل والذُّ والتواضـع واòشوع واòضوع الركوع ـ مواّد وب� اXاّدة ب� والفرق
:@ زيى ßòوا وان ÒGوا غار والصَّ

مراتب@: وله oبالتسل مقارناً تواضع اòضوع@: أّن
معاً@/ Yا أو ّ معنويى أو ّ ظاهريى وهو اòضوع من متوّسطة حالة فالركوع@:

ا� لغـ� Nوز � اòضوع من النحو وهذا منه@, تامّة كاملة حالة والسجود@:
اXتعال@/ العزيز

اòضوع@/ من دانية مرتبة والتواضع@:
ا¡الة@/ هذه لنفسه واختياره العبد بفعل ٕاّ� يتحقّق � اXراتب هذه من وكّل
اXاّدة@/ راجع ـ أع�منه هو من غلبة من متحّصلة حالة فهو ّل@: الذُّ وأمّا

التسبيح@والركوع بعد يناسب@ذ@كره اòضوع@: منxي هو السجود, حّق كان ا@ ØXو
واòّر@:
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سجد ٦٢

/@٧٧ . ٢٢ ـ واسُجدوا ارَكعوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv َأ يا
/@٢٦ . ٢٢ ـ جود السُّ @كَّع والرُّ Ò�والقا_
/@١٥ . ٣٢ ـ داً ُسجَّ َخّروا ا ßw @كِّروا ذُ ٕاذا

/@١٠٧ . ١٧ ـ داً ُسجَّ ذقان َiِٔل وَن رُّ ß ÒO zم َعلَ ×ُيت ٕاذا
/@٢٠٦ . ٧ ـ َيسُجدون ولَُه وُيَسبِّحونَه

والعبودّية@: القرب بعده ويذكر
/@١٩ . ٩٦ ـ ْب ß Ò8واق واسُجْد ُتِطْعه � iَّك@

/@٧٧ . ٢٢ ـ َرّبكُم واعُبدوا واسُجدوا ارَكعوا
ا0Xئكة@: من ٕامّا السجود ٕاّن Øj

/@٧ . ٢٠٦ ـ يسُجدون ولَُه ُيَسبِّحونَُه رّبک@/// ِعنَد الَّذيَن ٕانَّ
/@٢٩ . ٤٨ ـ جود السُّ ِمنأثَِر ُوُجوِهِهم ã| ِسDُهم إ�نسان@: من وٕامّا

إ�نسان@: أفراد bيع من وٕامّا
/@١٥ . ١٣ ـ وُكرهاً َطوعاً ْرِض وأ�َ واِت مى السَّ ã|َمن َيسُجد وِ_ِ

/@٦ . ٥٥ ـ َيسُجداِن جر والشَّ والنّجم والشجر@: النجم خصوص ã|و
أ�َْرض ã|وَمن Êواِت Ú»ال ã|َمن لَُه َيسُجُد ا_ أنَّ تََر nأ أ�نواع@: bيع من وٕامّا
حّق Õوَكث� النّاس وَكث�ِمَن واّب والدَّ َجُر والشَّ وا:باُل والنُّجوُم والَقَمر ْمُس والشَّ

/@١٨ . ٢٢ ـ الَعذاُب َعلَيه

م Øuفٕا وا�طمينان@, اZ�ٕان أهل سجود ã| Fك وا�ختيار@: بالطَّْوع ٕامّا والسجود
إ�طاعة@/ وقصد وإ�ختيار بالرغبة تعا( � يسجدون

وسجودهم @خضوع@الكفّار ã| Fك طاعة@: ومن@دون@قصد بالَكْره@وا�ضطرار وٕامّا
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٦٣ سجد

وبالفطرة@/ وا�بت0ء ا�ضطرار موارد ã|
والنبات ا�Fد سجود ã| Fك ٕارادة@: دون ومن الذاتيّة التكوينيّة بالطبيعة وٕامّا

يشعرون@/ � حيث تعا(من � يسجدون م Øuفٕا وا¡يوان@,
الكـامل@, oالتسل مع التاّم اòضوع عن عبارة قلنا Fك السجود حقيقة ٕاّن Øj
ال¿Ìعيّة كالسجدة ãالعم� بإ�ظهار أو ,@ Ø ã)القو بإ�ظهار تكون قد اXفهوم هذا وأمارة
با�نقياد@والطاعة @ا�وارح ,@أو ã|@يث@تظهر@ آثارهM@القلب@وتسليمه Rضوع وغ�ها,@أو

والتكوين@/ الطبيعة جريان عن

والفطرة@, والتكوين الطبيعة ã| وبالذات أّوً� مفهومها يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا¡قيقة فهذه
هيى ا Ø̂ ٕا والتوّجه والعلم فا�ختيار ,@� أم اختيار أو ٕارادة عن أو علم عن كانت سواء
والعـلم اÇXقّدمات@, من وا�ختـيار إ�رادة فٕاّن ,@ هيى حيث من ا¡قيقة عن خارجة

رات@/ اXؤخَّ اXلحقات من والتوّجه
أن دون مـن وجـوده يتحقّق Çا Ø̂ ٕا هو@: هو حيث من السجود مفهوم فحقيقة

وثابت@/ واحد اXراتب bيع ã| اXع* وهذا آخر@, أمر ٕا( يتوقّف

والتوّجه اXعرفة انÊÉم جهة من والضعف@: والgال بالشّدة مراتبه Hتلف نعم
اòضوع@/ ودرجات والشوق وا¡ّب وا�ختيار وإ�رادة والعلم

والرaة ا¡gة وأثر اXوجودات ذوات ã| العاّم والنظم Ø ãçالذا التسبيح أّن Fك@
عمل@/ أو بقول ٕاظهار ٕا( حاجة غ� من ثابتة@, متحقّقة الوجود مراتب bيع ã|

قانون قبال ã| وتسليَمها ّ اG�ٕيى التقدير مقابل ã|وجوداتXا خضوع أّن فظهر
السجود@/ حّق هو ا¡gة@: عن ذاتاً ا Òxوٕاطاع واòلق التكوين

عن خارج القلب@: ã| مفهومه Iقّق دون من بالعمل أو بالقول اòضوع فٕاظهار
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وَلـُه وُيَسبِّحونَه ِعبادته َعن وَن ß>َيْسـَتْك � َربّک ِعنَد الَّذيَن ٕانَّ ـ@ السـجود حقيقة
/@٢٠٦ . ٧ ـ َيْسجُدون

ويتحقّق والضعف@, وا¡ّد النقص جهات عن والت>يه التسبيح ي0زم فالسجود
العبودّية@/ مرحلة ã| حقيقته وظهور وأ�نانّية@, ا�ستكبار ã!ن بعد

والرّب@تعا(, النفسانّية@ب�@العبد وا¡جب ا�ستكبار يرتفع السجود نعم@Mقيقة
ْب@/ ß Ò8واق وyْسُجْد ـ@ والفناء والعبوديّة اòضوع كFل ويتحّصل

وbيع والبدن وا�وارِح وقُواه للنفس التاّم اòضوع يتحقّق اXرحلة@: هذه ã|و
وِ_ِ ـ الكرZة ا�dية ã| الظ0ل من اXراد هو وهذا النفس@, وراء من تظهر ã,ّال متعلّقاته
ã| ورد Fك ,@١٥ . ١٣ ـ م Ô ÔGiوِظ وكَْرهاً طَْوعاً ْرض وأ�َ Êواِت Ú»ال ã| َمن َيْسُجد

الظّل@/ راجع ///@ وَشعريى ميى Ò¡و َعظميى لک َسَجَد ـ الدعاء

لكونه بالتبع, يُسَجد أيضاً اXسجود من الظِّّل َيْسُجد@: الساجد من الظِّّل أّن Fوك
أنانّية@: فيه ليس وجه@: ٕانّه حيث من فالوجه ,@ Ó� Ö ÒVو ومَْظهراً َوْجهاً

/@١١ . ٧ ـ ٕابليَس ٕاّ� َفَسَجدوا َدَم Ð� اسُجدوا للَمiِئكَة ُقلنا Ú Ôj
/@٢٩ . ١٥ ـ ساِجدين لَه فَقُعوا ُروحيى ِمن فيه ونفخُت يتُه َسوَّ فٕاذا

/@٣٣ . ١٥ ـ َمسنون أ Ò Òaِمن َصلصال ِمن Ìَخَلقتَه Ò¿ ِلبَ ٔ�سُجَد أ@كُن Òn قاَل

الّذيى الروح ٕا( يتوّجه nو الرّب وجه عن وغفل ا¡ال حقيقة ٕابليُس فَجِهل
/@ ّ اXاّديى Ø ãæÊ»ا� الظاهر جهة ٕا( توّجه بل روحه@, من يُنفخ

ا Ø̂ ٕا وجهاً@, وكونَه ظهريّة ÒXبا اXعرفة فٕاّن العارف�@: أقدام َمزاّل من اXقام هذا نعم
ك.يائه@, ونور وbاله وجهه مشاهدة يصّح Ø,ح وجّل@, عّز اXبدأ معرفة ع� يتوقّف

تامّاً@/ مَظهراً الوجه كان ٕاذا ØDس و�
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م ÔÎÒÈَعَر@ Ú Ôj@ها ُكلَّ Êºَء َوَعلََّم@آَدَم@أ�َ @هذا@@اXقام@ـ ã|@ً0ئكة@أيضاXا زّلت@أفكار وقد
واِت ـمى السَّ َغيَب أعلَُم ã Ùæ ٕا َلكُم أُقل nأ قاَل بأÊºئهم@/// أنِبئُهم آَدُم يا َعاiXئكَة ///

/@٣٣ . ٢ ـ وأ�َرض

اXرحلة ã| له سَجدوا لÊº0ٔء@: التامّة مَظهريّته وشاهدوا آدم مقام عّرفهم ØFفل
/@٣٠ . ١٥ ـ عون Òbُكلُّهمأ اiXئكَُة َفَسَجَد ـ الثانية

نوع ولكّل والَمظهرّية@, الذوات جهة متنّوع�من كانوا ØXا ا0Xئكة أّن !O@و�
وا¦امّية@: ما@ل0ٕنسان@من@ا�امعيّة Uصوص@وليس@فzم خاّصة@به@واستعداد مyم@ِوجهة
مـقدار عـ� تـعا( ا� مـعرفة بعد آدم@, مقـام تعـريف عن مسـتغن� يكونوا فلم
� وصافّون يَنتِصبون � وُر@كوع َيركعون � ُسـجود م Ôyِم ـ@ ووسـعهم اسـتعدادهم

َيسأمون@/ � ومَُسبِّحون يðَايَلون
فـيه Øتـتج� ٔ�ن وقـابل تاّمة@, جامعة ومَظهريّة استعداد فله إ�نسان@: وأمّا

ã| كافية وجّل عّز ا� fعرفة تعا(@, للحّق كام0ً وجهاً يكون وأن اG�ّٕية@, الصفات
أعـِرْف n نفَسـک ã*ُتعّرف n ٕان فٕانّک نفَسـک ã*ف عرِّ اللّهّم ـ@ الكامل إ�نسان معرفة

َرسولَک@/

السجود حقيقة حالة وحصول اòضوع لزوم التسمية فوجه الَمساِجد@: وأمّا
الظلFنيّة جب Ô¡ا رفع ومكان القرب حصول Tّل فاXسجد أ�مكنة@, ã| للعبد والتذلّل
وتـ>يه ا� ٕا( وا�نقطاع القرب لتحصيل اXسـجد ٕا( يتوّجه أن فللعبد وأ�نانّية@,

/@١٨ . ٧٢ ـ أَحداً اِ_ َمَع َتدُعوا iَف ِ_ِ الَمساِجَد وأنَّ ـ@ العيوب النفسعن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سجر@:
أوقدته@/ التنّوَر@: وسجرُت م0ٔته@, قتل@: باب من َسْجراً َسَجرتُه ـ مصبا
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البحر fنه الَملء@: فأمّا وإ�يقاد@/ وا¢الَطة@, الَمْلء@, ث0ثة@: أصول سجر@: ـ مقا
ومن ساجر@/ فيملؤه@: يل السَّ عليه ãçيأ الّذيى للموضع ويقال اXملوء@/ أيى الَمسجور@,
ا¢الَطة@: وأمّا ك<ته@, من يَسHسَل Ø,ح َيِفُر الّذيى وهو اXنسِجر عر الشَّ الباب@, هذا
خـالط ٕاذا َسـجراء عـ� ومنه ج�@, الشَّ خ0ف وهو واòليط@, الصاحب ج�@: فالسَّ
به ُيسَجر ما جور@: والسَّ أوقدته@/ ٕاذا التنّوَر سجرُت فقوGم إ�يقاد@: وأمّا aرة@/ بياÎÈا

شديداً@/ حنيناً حّنت ٕاذا الناقُة@: سجَرت ومنه التنّوُر@,

وقوله ْسجور, ÒX ا والبحِر ومنه@: التَّنّوَر@, َسَجْرُت يقال النار@, tيج ْجر@: السَّ ـ مفر
كذلک يكون ا Ø̂ وٕا مياهها@, غيضت وقيل ناراً@, مت ßÍÈ اُ أيى ُسـجَِّرت الِبحار ذا@ وٕا ـ
وَسَجَرت وا¡جارة@/ الناُس َوقودها Lو@ ـ ُتسَجرون النار ã| Øj فيه@/ النار لتسج�
ُيسَجر الّذيى اòليل ج�: والسَّ الناقُة@/ اشتعلت Lو الَعْدو@ـ ã| �لxاwا استعارة الناقُة@:

خليله@/ موّدة ã|
م0ٔته ء ãÏ¾ وكلَّ وناراً, حطباً م0ٔتَه ٕاذا وغ�ه@: التَّنّوَر سجرُت ـ ٢@.@٧٦ bهرة
ٕانّه قـوم وزعم اXملوء@/ ْسجور@: ÒX ا والبحِر ـ@ الت>يل ã|و به@/ سجرتَه فقد ء ãÏ¾ من
اXاء@, من خلت أيى ُسجَِّرت@, الِبحاُر وٕاذا ـ@ وأمّا /@ الُمصافيى اòليل ج�@: والسَّ الفارغ@/
والسجر Çا@/ Òyحني ْت مدَّ ٕاذا َسْجراً@: َتْسُجر الناقُة وسجرت أ�ضداد@/ من ٕانّه وزعموا

ُغ.ة@/ تعلوها aرة جرة@: والسَّ ملَجة@/ ÒGوا َبب Òòب�ا إ�بل س� من ÍÈب أيضاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا�مـت0ء@/ شـّدة من والفيضان اGيجان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ã|و واGيجان@, الشديد ا¦ّوج بوجود البحر ã!ف اXوارد@: باخت0ف Oتلف اXع* وهذا
ã|و واXوّدة@, ا¤بّة واXصاحبwيجان الرفيق ã|و وا�شتعال@, الشديد با�لxاب النار

www.attaweel.com



٦٧ سجر

ا�مت0ء@/ ã| ا¡ّد عن اòروج هو بيyا وا�امع وا�سHسال@, بالوفور الَشعر
و� التـوقّد و� ا�مـت0ء و� اGيجان ]طلق ليس اXاّدة ã| أ�صل أّن فظهر
من الفيضان حّد من القريب الشديد اGيجان بل ا¦ّوج@, و� ا�سHسال و� الفيضان

ا�مت0ء@/ وفور

/@٧٢ . ٤٠ ـ ُيسَجرون النّار ã| Ú Ôj oم Ò¡ا ã| ُيسَحبوَن

حب: والسَّ الوافر/ وا�ضطراب الشديد ويتمّوجون@باGيجان النار ã|@تلئونZ@ أيى
ع�أ�رض@/ ا�ّر

/@٦ . ٥٢ ـ الَمْسُجور والبَْحر الَمْرفوع ْقِف والسَّ الَمْعمور والَبْيِت

/@٧ . ٨١ ـ َرْت ُسجِّ الِبحاُر وٕاذا ْت ÒÌ ß¿ُح الُوحوُش ذا@ وٕا
والفيضان@/ والوفور با¦ّوج الشديد اxXيّج Ñمت�Xا البحر أيى

مـن أثر أو ,@nالعا مسـ� ã| الرaة ظهور من أثر اXاّدة@: nعا ã| اXع* وهذا
واللطف@/ والرaانيّة ا�عتدال حّد Qاوز ٕاذا والنقمة الغضب بروز

الربّـانيّة الفـيوضات ٕا( فـٕاشارة الروحانّية@: وا¡قيقة اXلكوت nعا ã| وأمّا
اG�ّٕية@/ أ�نوار من اXبسوط اXّواج والبحر اXسHسلة والرaة

ا�عتدال من واòروج التجاوز ٕا( ٕاشارة ْجر@: السَّ دون بالتسج� التعب� وأمّا
الغضب بروز مع* وهذا ,@ ّ الثانويى Ø ã|إ�ضا با�عل السجر وIقّق ,@ ّ الطبيعيى وا�ريان

وجّل@/ عّز ا� من والنقمة

ã| Ø.فيع ـ َحيىٍّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكّل اXاء وِمَن ـ والرÇaة ا¡ياة مظهر كان ØXا اXاء ٕاّن Øj
اXسجور@/ واXاء اXاء@, بَسْجر وجرياuا الرaة ظهور مقام

انصـباب@, @= وَسجل ٕاسبال@, @= سجف ـ مواّد oمفاه اXاّدة@:@ ã| أ�صل ويؤيّد
ÇØWا الفراغ جهة من فٕامّا ثبتت@: ٕان والفراغ 0ٔòا ãæمعا وأمّا ء@/ ãÏ¾ صّب @= وسجم
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سجل ٦٨

التقابل@/ بقرينة Vاز أو السجر@, نتيجة أ@نّه أو فيه@, اXفروغ أيى سبق ا ØW أو يقابله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سجل@:

ذلک مـن امت0ئـه@, بعد ء ãÏ¾ انصـباب ع� يدّل واحـد أصل سجل@: ـ مقا
ويقال َصَبْبته@/ ٕاذا وذلک فانسَجل@, اXاء سجلُت ويقال@: العظيمة@/ لو الدَّ وهو ْجل@, السَّ
تَسـاجل ٕاذا �ء الدِّ ã| وأ�صـل اÇXفاخرة@, واXسـاَجلة@: َسـجل@/ الُممتلٔي@: للÍÚÉع
ء ãÏ¿ال ذلک ومـن صاحبـه@/ غلبة FÇyم واحد كّل يريـد Fتنـازعه وذلک الرج0ن@,
ـجل السَّ fن جّل@: السِّ فأمّا َصبّاً@/ ُصّب قد كأ@نّه أحد@, لكّل اXبـذول وهو الُمسَجل@,
عـن ٔ�@نّـه كاXساَجلة@, أيضاً وفيه ,@ ãæومعا كُتباً Nمع كتاب أ@نّه وذلک واXساَجلة@,
ã|و كذا@/ ومّرة كذا مّرًة مُباراة أيى ِسجال@, ا¡رب قوGم ذلک ومن ومُداعاة@/ مُنازَعة
يكون أن Jتمل وقد ِجّل@, السِّ fن يل@: جِّ السِّ وأمّا الَدلو@/ ِملء ْجل@: السَّ اòليل@: @كتاب

الشديد@/ الِسّجيل@: وقالوا@: ذ@كرناه@/ ما بعض من مشتقّاً

ٕاسجاً�@: للرجل وأسَجْلُت ِسِج0ّت@, وا�مع ,@ ãÏÈالقا كتاب ِجّل@: السِّ ـ مصبا
مثال ْجل والسَّ جّل@/ السِّ ã| ه Ògوأثبتح قÏÉوحكم :@ ãÏÈالقا ل وَسجَّ كتاباً@, له @كتبت
وا¡رُب النصيب@, جل@: والسَّ لوءة@/ Ö ÒWكانت ٕاذا ـ يزيُد وبعÎÉم العظيمة@/ الدلو َفلس@:

ذلک@/ من مشتقّة ِسجاٌل

يقال و� ,@ Ô>ك أو قّل ماٌء فيه كان ٕاذا لو الدَّ وهو مذّكر ْجل السَّ سجل@: ـ صحا
ـِخمة@/ الضَّ لو الدَّ ـجيلة@: والسَّ ِسـجال@/ وا�Çمع َذنـوب@, و� َسجٌل فارغة وهيى Gا
من جيل والسَّ م0ٔته@/ ا¡وَض@: وأسجلت فانصّب@/ صببته أيى فانسَجل اXاَء وَسَجلت
معّرب وهو 6@كتابUصوص ّک@/ الصَّ ِجّل@: والسِّ َسْج0ء@/ ناقة يقال الطويل@, الÍÛÉوع@:
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٦٩ سجل

من حجارة هيى قالوا ِسّجيل@: من جارٍة ßM ـ وقوله تسجي0ً@/ ا¡ا@كم ل َسجَّ وقد /@Aجک
,@ ã̀ َس أو َجريى ã| ُصنعه مثل تصنع بأن اXفاَخرة واXساَجلة@: /@ Øsجه بنار طُِبخ ط�

الدلو@/ من وأصله

َخَزن@/ وّفر@, ع@, Ò Òb نال@, �َءم@, @كيَّف@, =@ Aل 6ِسجِّ ـ قع

خزينة@/ ك>@, م0ك@, A6ِسِجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو يّاً مادِّ ,@Ì¿والن ل0ٕسبال والك> ا�مع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وع� والصّب@, ل0ٕسبال فيه اXاء bع بلحاظ ع�الدلو تطلق اXناسبة وwذه معنويّاً@/
الكتب وbع الرضيع@, ٕ�طعام الÍÉع ã| éالل وbع منه@, وا�ستفادة Ì¿ّللن ا¡وض
ل0ستفادة@, النصيب من وOزن وما@يؤخذ ,Ì¿ل0ٕراءة@والن ّک@وحفظها الصَّ ã|@مطالب أو

اòصوصيّات@/ م0حظة من اXوارد هذه ã| ف0بّد /@ والرميى للطرح Nمع وما
أ@ك.@, اشتقاقاً سجم@: سجل@, سجف@, ـ مواّد وب� بيyا ٕاّن السجر@: ã| وقلنا

ومع*@/ لفظاً بيyا للتناسب
/@١١ . ٨٢ ـ َمنضود يل ِسجِّ ِمن ةً ِحجاَر ا Öz َعلَ وأْمطَْرنا

/@٧٤ . ١٥ ـ ِسجِّيل ِمن ةً ِحجاَر م Öz َعلَ وأْمطَْرنا
/@٤ . ١٠٥ ـ ِسجِّيل ِمن جاَرٍة ß ßM تَرمzم

كِّ�, ير@والسِّ ÙÌ Ù¿يق@وال دِّ كالصِّ مبالغة ع�@فِّعيل وهو جل, يل@من@السَّ جِّ ٕاّن@السِّ قلنا
اXطبوخ@/ لب الصُّ اللَِّزق كالط� ,@ للرميى ويشتّد أجزاؤه Nتمع ع�ما ويدّل

گل@/ سنگ ـ@ الفارسيّة من وليست]أخوذة أصيلة عربيّة الكلمة فهذه
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سجل ٧٠

ٕا( ء ãÏ¾ أجزاء بعض ØËÉين ما وهو باXنضود@, وصفه اXع*@: هذا ع� ويدّل
ماّدة ّ أيى من وا�نÊÉم@, باللَّزوق يشـتّد ما كّل فيشمل وgÇTاً@, متّسقاً آخر@, بعض
يكـون أن الكـرZة ا�dيات وظاهر غ�Yا@, أو مطبـوخ ط� أو ثلج من يتحّصل@,

ا¡جارة@/ نوع من يل جِّ السِّ
/@١٠٤ . ٢١ ـ للُكُتب ِجّل السِّ َكطَيىّ Êَء Ú»ال َنطويى يَوَم

من فالصـيغة @/@٣٥٠ . ٣ مهرة Òا� ã| Fك ,@ Ø. ßòوا والدفّق كالِفِلّز فِِعلٌّ ِجّل السِّ
والشّدة@/ ع�اXبالغة وتدلُّ ,@ Ø ã~0الث مزيد

الشخصيّة أ�حوال بعض وNمع فيه يكتب Lوه أو كتاب هو الكلمة@: ومع*
ٕاليه@/ للحاجة اُ�مور بعض فيه وُيضبط وأمثاGا@, الواقعة وا¡وادث

كالظّل وأ�رض لعظمxا@, ال«Êء وذ@كر /@Ì¿الن قبال ã| ا�مع من نوع :@ ّ والطَّيى
والسجّل ,@ ّ اXصدريى ]عناه كتاب bع والُكتب والروحانّية@/ اXاديّة من أعّم وهيى Gا@,

وغ�ها@/ كالدفHوالطومار وهو الكتب فيه ُتضَبط ما
أيى وغ�ه اXوجـود دون وبالكتاب وإ�عـدام@, إ�فناء دون ِّ بالطَّيى والتعـب�
Gا الكتابة أّن Fك ال«Êء@, ã| الوجود مرتبة ضعف ٕا( ٕاشارة بالكتاب@: ال«Êء تشبيه
ÇQمع بل بالكلِّـّية@, تنعدم � ضعفها مع الظ0ل هذه وأّن ,@ Ø ã*العي من أضعف وجود

والظهور@/ Ì¿الن بعد وتضبط
َخـلٍق أّوَل بَدأنا F كَ ـ بقوله ا¡قيـقة تلک ح ويوضِّ Ì Ù»يف وجّل عّز ا� ٕاّن Øj

ُنعيده@/ كذلک ال«Êء خلق َبدأنا Fوك اòلق@, ã| كالبدء ٕاعادتنا أيى ُنعيده@:

ظـهور البدء ٕاّن حيث حقيقته@: عن وكشف العود لعلّة تبي� البـيان هذا ã|و
مستحدث أمر والبسط ã Ùوالتج� الظهور من وكّل وbال@, نور @رaة@وبسط ã Ù�Qفيض@و
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٧١ سجن

ٕاليـه Ú Ôj ُيعيُده Ú Ôj اòلَق َيْبَدُأ اُ_ ـ@ الزوال ٕا( يرجع Øj ,@ Øمعـ� حدٍّ ٕا( ينxيى Tدود
العود@/ راجع ـ ١١ . ٣٠ ـ تُرَجعون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سجن@:
ُسجون@/ وا�مع ا¡بس, جن: والسِّ حبسته, َسْجناً@من@باب@قتل@: َسَجنته ـ مصبا
اXكان جن@: والسِّ َسْجناً@/ َسَجنْته يقال ا¡بس@, وهو واحد أصل سجن@: ـ مقا
عـ� وك«Ìاً@ اXصدر@, ع� فتحاً فُيقرأ ـ@ أَحبُّ ْجُن السِّ َربِّ ـ@ إ�نسـان فيه يُسجن

اXوضع@/
حبسه@/ أيى يسُجنه@, سجنه وقد اXصدر@, ْجن والسَّ ا¡بس@/ جن@: السِّ ـ صحا
ـ عـبّاس ابن قال الفـّجار@, كتاب فيه موضع � وِسجِّ شـديد@, أيى � ِسجِّ وÍÈٌب

جن@/ السِّ من فِّعيل هو عبيدة@: أبو قال وَدواويyم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وÇwذا أسفل@/ Tدود مكان ã| ا¡بس هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

والتوقيف@: والَمِخيس ا¡بس وب�مواّد بيyا الفرق يظهر القيد
ا¡بس]ع* فٕاّن وا¤دودّية@, اXمنوعيّة جهة ٕا( ا¡بسوا¤ِبس ã| النظر فٕاّن

اXنع@/
الذّلة@/ اòيس]ع* فٕاّن وحقارة@, مذلّة ã| كَونه جهة ٕا( يس ß¢ا ã|و

ا¤دود@/ التوقّف جهة ٕا( التوقيف ã|و
جنّية@, السِّ جهة ã| والشّدة ع�اXبالغة ويدّل ير ÙÌ Ù¿كال فعِّيل فهو :@� جِّ السِّ وأمّا
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سجن ٧٢

والتسفّل@/ ا¤دوديّة ã| الشّدة أيى

/@٧ . ٨٣ ـ َمرقوم �ِكتاٌب ِسجِّ ما أدَريَک �َوما ِسجِّ ãP لَ الُفّجاِر ِكتاَب ٕانَّ iَّك@

صـور فـيه اÇXنتقش ّ الروحيى اللوح هو الكتاب من اXراد ٕاّن رقم@: ـ ã| قلنا
وآثارها@/ وأ�عFل وأ�خ0ق العقائد

مـن تكـون ا¤Çجوبة@: الظـلFنيّة النـازلة الدنيا اXرتبة ٕا( نزلت ٕاذا والنفس
رقم@/ ـ@ راجع ـ@ الِعلِّي� ويقابلها ,@� جِّ السِّ مصاديق

الظلمة جهة من أشّد Ø ãæالروحا السجن أّن ٕا( ٕاشارة اXبالغة@: بصيغة والتعب�
ÇTدوديًّة ّ اXاّديى السجن ã| فٕاّن ,@ ّ اXاّديى السجن من والتسفّل وا¤جوبيّة وا¤دوديّة
وبا�ن½Íاف الروحانّية@والعبادات@اòالصة بالتوّجهات ج.اuا وZكن ظاهرّية@بدنّية@,

اXاّديّات@/ عن
جـ.انـه Zكن � روحاً@: � جِّ السِّ مقام ٕا( ل Ø<والت Ø ãæالروحا التسّجن ولكن

الدنيوّية@/ والتوّجهات وا�شتغا�ت اXاّديى بالتنعم
واXراتب اXعنويّة باXقامات له ربط � ّ ماّديى أمر ّ الظاهريى التسّجن ٕاّن وأيضاً

ã| يري Fك وارتفاعها@, اX>لة علّو ã| يزيد قد بل فzا@, ضعفاً و�@يوجب الروحانّية@,
واXؤمن�وVاهداtم@/ أ�ولياء تسّجن

والنقص@, الضعف ع� فهو بالسّج�@/ عنه Ø.عXا ّ اXعنويى السجن 0Rف وهذا
ـ ٕالَيه@ ã� َيْدعونَ ا Ø ßW @ Ú ã�ٕا أَحبُّ جُن السِّ َربِّ الّس0م@: عليه يوسف اXع*يقول وع�هذا

منه@/ أو( جن والسِّ ,@� جِّ السِّ ٕا( دعوtم فٕاّن ـ@ ٣٣ . ١٢
الكرZة@/ ا�dيات ã| استعGFا موارد ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٧٣ سجي

سجي@:
بثوب غطّيتَه ٕاذا اXّيَت@: يت سجَّ ومنه بظلمته@, ÒHس يسجو@: اللّيُل سجا ـ مصبا

الغريزة@/ جيَّة@: والسَّ وLوه@/
وسكن@/ مَّ ÒGاد ٕاذا اللّيل سجا يقال ع�سكون@وٕاطباق@, يدّل أصل سجو@: ـ مقا

سا@كن@/ أيى ساٍج@, وطرف

َسْجواء@: وناقة ليِّنة@/ َسْجواء@: ور´ ُسجّواً@/ سكن@, ٕاذا والبحر الليل سجا ـ أسا
عليه سجا ما وهيى وَسجايا@: وَسجيّات aيدة سجيّة ع� وهو َلب@/ ÔI Ø,ح تَسكن

وثبت@/ طبُعه

وقوله ودام@/ سكن ُسُجّواً@: يَسجو سجا وقد والطبيعة@/ لق Ôòا جّية@: السَّ ـ صحا
وسكن@/ دام ٕاذا أيى َسجي@: ٕاذا@ والّلْيِل ـ@@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ع� hويسـتد يثبت أن ٕا( ء ãÏ¾ جريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ويثبـت@/ ويسكن ويظلمَّ يَدGمَّ Ø,ح اللّيل ٕا( اليـوم جريان مصاديقـه ومن حالة@/
ع� اÇXيِّت وص�ورة وراسـخة@/ ملكة تكون Ø,ح باطنيّة بصفة ا�تِّصاف الر´وجريان ã| وا�سـتقرار السكون حالة Iقّق ã| وهكذا والتكف�@/ ñبالتجه ثابتة حالة

الناقة@/ ã|وكذلک ا�ريان@/ باعتدال
هو قلنا Fك الثبوت فٕاّن ونظائره@, الثبوت وب� بيyا الفرق يظهر التقييد وwذا

الزوال@/ مقابل ã| كان ما واستدامة ا�ستقرار
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سجي ٧٤

ِمـَن لََک Õَخ� ةُ ِخـَر Ðiَول × َق َوما َربُّـَک َعَک َودَّ ما َسَجيى ٕاذا واللَّْيِل حيى والضُّ
/@٢ . ٩٣ ـ@ @ ×�اُ�و

ٕا( وبلوغه [اميّته حالة ã| الليل ويقابله@: الشمس@, بارتفاع النور كFل الضُّحي
أن ٕا( وكـFله النور ارتفاع غاية ٕا( ٕاشـارة التعب� وهذا التاّم@/ وا�ستقرار الثبوت

ا�Kفاض@/ غاية ٕا( ينxيى
Ørي ا Ø̂ ٕا اXاّديّة الفيوضات أشّعة ã Ø�Qو والنعمة الرaة آثار ظهور أّن !O@و�
زمان ã| يتحقّق Çا Ø̂ ٕا با¦ام ومستوريxّا خفاءها أّن Fك الُضحي@, ساعات ã| ويgل

الظلمة@/ واستقرار اللّيل سكون

و�@يتصّور أ�مرين@, هىذين امتداد ã| يوجد ا Ø̂ ٕا اXاّدية وا¡ياة العيش وجريان
اòّط@/ هذا عن واòروج التجاوز

سلطته Iت هيى ا Ø̂ ٕا وا¡ـياة الشمس مراتب أّن ٕا( ٕاشارة التعـب� هذا ã!ف
/@ × َق َوما َربَُّک َعَک َودَّ ما ـ فيستنتج وبيده@, ومشيّته وحgه

والظـلمة النـور مطلق أيى العامّان@, مفهـوماYا واللّيل الضُّحي من اُريد وٕاذا
واXعنوّية@, الظاهريّة ا¡ياة ã| ا�ريان bيع الكرZة ا�dيُة فتشمل معنويّ�@: أو يّ� مادِّ

واòلق@/ nالعوا مراتب وbيَع
/@@ ×�اُ�و ِمَن لََک Õَخ� ةُ ِخَر Ðiَول ـ تعا( قوله :@oالتعم هذا ويؤيِّد

والطبيعة@, اXاّدة nع�عا والليل ا£ّرد@, والنور العقل nع�عا الضُّحي فينطبق
وظّل@/ سجد ـ راجع ـ اXتوّسطة nالعوا من متوّسطات Fyوبي

Ø ã*التكـوي النور مطلق الصورة@: هذه ã| واللّيل الضُّحي من اXراد أّن !O@و�
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٧٥ سحب

اHXّتبة@/ مراتبه ع� اXنبسط والوجود
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سحب@:

َسَحْبت تقول ه@, ومدِّ مبسوط ء ãÏ¾ َجّر ع� يدّل صحيح أصل سحب@: ـ مقا
اGواء ã|ينسحب كأ@نّه بذلک@, له تشبzاً َسحاباً الّسحاُب َ يى Ø Ôdو بأ�رضَسْحباً@, ãذي�
امتّد كأ@نّه عليه اجHأ ٕاذا ع�ف0ن@, ف0ن تسّحب فيقولون هذا ويستع�ون انسحاباً@,
وأظنّه أ�@كل@, شّدة ْحب السَّ يقولون@: وناس الصحيح@/ القياس هو هذا امتداداً@, عليه

حت@/ السَّ هو ا Ø̂ وٕا له@, قياس � ٔ�@نّه تصحيفاً

والسحاب فانسحَب@, جررته, نفع@: باب من َسْحباً ع�@أ�رض َسَحبْته ـ مصبا
بضّمت�@/ ُسُحب وا�مع سحابة@, الواحدة@: اGواء@, ã| �نسحابه بذلک يى Ød معروف@,

السحاب ومنه الوجه@, ع� وإ�نسان يِْل الذَّ كَسْحب ّر Òا� ْحب السَّ أصل ـ عمفر النـاِر ã| ُيْسـَحُبون يوَم ـ@ ه َمرِّ ã| �Sـراره أو اÇXاء ه �ـرِّ أو له ´ الرِّ �رِّ ٕامّا
وذلک ينجّر@, كقولک ع�ف0ن@, يتسّحب ف0ن وقيل /@oا¡م ã| وُيْسَحُبوَن وجوههم@,
َجـهام ســحاب يقال وGذا يكن@, n أو ماء فzا oالغـ ـحاب@: والسَّ عليه@/ Qّرأ ٕاذا
ـ وقال َسـحاباً@, أقلَّْت ذا@ ٕا Ø0َح َسـحاباً@, يُزجيى اَ_ أنَّ تََر@ Òn@أ ـ@ Aفيه ماء � 6سـحاب
ـ التشبيه طريق ع� والظلمة الظِّّل به ويراد لفظه يذكر وقد الثِّقال@/ حاَب السَّ ÑÏ¿وُين

ظلFت@/ َسحاٌب فوقه ِمن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بيyا والفرق وLوها@, أ�رض ع� ا�ّر هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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السوق@: ا�لب@, ا�ذب@, ا�ّر@, ـ وب�مواّد
كان@/ Lو ّ ع�أيى حب السَّ مطلق ّر@: Òا� أّن

الدفع@/ ضّد وهو Øمع� جانب ٕا( جّر وا�ذب@:
بالقهر@/ جانب ٕا( سوقه وا�لب@:

ٕاذا الناقة ساق يقال القود@, عكس وهو خلف من الس� ع� حّث والسوق@:
خلفه@/ كانت ٕاذا وقادها قّدامه@, @كانت

يى Ùdو أ�رض@/ ع� منبسـطاً جّره ٕاذا وجهه@: ع� وسـَحبَه ذيَلـه@, وسـَحَب
وع�اGواء@/ الفضاء ã| منبسطاً ينجّر ٔ�@نّه به@, السحاب

/@٤٨ . ٥٤ ـ َعُوجوههم اِر النّ ã| ُيسَحبون يَوَم
منبسطاً@/ فzا ّرون ÔN أيى

/@٩ . ٣٥ ـ َمّيت ٕا�َبَلد فُسقناه فُتث�َسحاباً

جّر ٕا( فيحتاج مّيت@: بلد ٕا( سحبُه يراد وٕاذا مسحوب@, نفسه ã| فالَسحاب
بالسوق@/ عنه Ø.فع ,@ Ø ã|ٕاضا

@وَتري @ـ باXرور فيه Ø.فيعـ نقطة@:@ ٕا( بالنسبة السـحاب جريان اعت. وٕاذا
/@ ٨٨ . ٢٧ ـ الّسحاب َمرَّ ّر Ò] َوهيى جاِمدةً س}ا ÒI ا:باَل

مسّخراً@, ككونه ٕاضافّية@: عوارض وَيعرضه منبسطاً@, ّر Ò ÔN نفسه ã| فالَسحاب
:@ ã| Fك وَمركوماً@, ومؤلَّفاً@, ومبسوطاً@, ومَسوقاً@, وماّراً@, وثقي0ً@,

َمـرَّ Çّر@ Ô Ò] ـقال@, الثِّ الّسحاَب ÑÏ¿ُين رض@, وأ�َ ـFء السَّ �ب ر اXسخَّ والّسحاب
ُر@كاماً@/ عله ÒN Ú Ôj َبينه ُيؤلِّف Ú Ôj Êء@, Ú»ال ã| فَيْبُسطه َميِّت@, ٕا�َبَلد فُسقناه الّسحاب@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سحت@:
و� كسبه ّل Ô ÒJ � حرام مال كّل هو Hفيف@: ãæالثا وٕاسكان ُحت السُّ ـ مصبا
ٕاذا ÇQارَته@: وأسـحَت Qارته ã| أسحَت يقال ال>ر@, القليل أيضاً@: حت والسُّ أ@كله@/

قلي0ً@/ أيى ُسحتاً @كسب

واُسـِحت@/ استؤِصل@, ٕاذا ء@, ãÏ¿ال ُسِحت يقال@: منقاس@/ صحيح أصل ـ مقا
الباب@: ومن وُمسَحت@/ مَسحوت ومال استأَصله@/ ٕاذا بعذاب@, الكافر اُ� أسَحَت يقال
يب`@/ ف0 جوفه من يُستأ@كل يبلُعه الّذيى كأّن َيشبع@, � كان ٕاذا ا�وف مَسحوت رجل
أسحَت ويقال له@/ بقاء � ٔ�@نّه ُسحتاً يى Ùdو العار@, آ@كلَه يلزم حرام كّل حت@: السُّ اXال

أفسَده@/ ماَله@: وأسحت حَت@, السُّ كسب ٕاذا Qارته@, ã|
أ�رض@: وجَه وَسَحت استأصله@/ ا�ّز@: ã| أو ا¡لق ã| َشْعَره َسَحت ـ أسا
حَت@/ السُّ يأ@كل وف0ن ک@/ ß Ôu Ø,ح ÒãÏ ß½واستُق بولغ@فيه :@ Ø ãGالص ختان ã|وُسِحت َسحاه@/

الُسحت@/ كسب Qارته@: ã| وأسحَت

وَحُرم اXكاسب من خُبث ما هو وقيل الذكر@/ قبيِح حرام كّل حت@: السُّ ـ لسا
حت@: والسُّ الّرجُل@/ أسحَت قد قيل فzا الرجل وقع وٕاذا @كر@/ الذِّ وقبيُح العاُر عنه فلزم
خُبثت Qارُته@: وأسحَتْت ُيذه}ا@/ أيى ال.كة يسحت ٔ�@نّه كسبه@, ّل Ô ÒJ � الّذيى ا¡رام
عـن الشـحَم وَسحتُّ قلي0ً@, قلي0ً ق¿Ìه َسْحتاً@: يَْسـَحته َء ãÏ¿ال وسَحت وَحُرمت@/

عنده@/ ما استأصل الرجل@: وأسحَت عنه@/ ق¿Ìته الّلحم@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
واÒGْدر, الشامل@للمكروه@واòبيث السقوط هو اXاّدة@: @هذه ã| الواحد أّن@أ�صل
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معنوياً@/ أو ماّدياً

أّن القـبيح@: ا¡رام@, اÒGْدر@, اòبيث@, اXكروه@, ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
وا¡Çرام@: َسن@/ Ò¡ا يقابل والقبيح@: الطّيب@/ يقابل واòبيث@: ا¤بوب@/ يقابل اXكروه@:

الباطل@/ الساقط ]ع* واÒGْدر@: ا¡0ل@/ يقابل
ُسحت@/ فهو هدراً@: أو خبيثاً يكون أو العرف عند ُيستكره ما فكّل

هذا ومن خبيثاً@/ أو مكروهاً ه َعدُّ أو وباط0ً ساقطاً ء ãÏ¾ جعل وإ�سحات@:
وغ�ه@/ اللّحم Ì¿ق الباب

عر الشَّ وَحلق اXال وٕافساد ا�ستيصال ـ oمفاه ã| القيد هذا ¡اظ من ف0بّد
وغ�ها@/ التجارة ã|و تان ßòوا وجّزه

/@٦١ . ٢٠ ـ بَعذاب فُيسِحَتكُم كَِذباً َعا_ وا Ò8تَف �

جـريان ويكون وإ�نسانّية@, ا¡ّق مقام عن ساقط� أنفسكم ã| Nعلكم أيى
ِمن صا¡اً َعِمَل َمن ـ قبال ã| وخبث@, واستكراه بط0ن ã| أموركم ومس� حياتكم
الّنـار َع َكَفروا الَّذيَن ُيعرُض ويَوَم بة@, َطيِّ َحياةً فلُنحِيَينَّه مؤمٌن وهَو Tاُن أو ذَ@كَر

الطيب@/ راجع نيا@/ الدُّ َحياتكُم ã| َطّيباِتكُم Ôrأذهب

/@٤٢ . ٥ ـ حت للسُّ الوَن أ@كّ للكَِذب َسّماعوَن

/@٦٢ . ٥ ـ حَت السُّ وأ@كِلهم والُعدواِن j�ٕا ã| ُيسارعوَن

أ@كـلوا تَ � ـ@ والبـاطل واòبائـث باXكروه الرزق من الطيّـبات يبّدلون أيى
بائَث@/ Òò ا َعلzم ُم رِّ Ò ÔJو بالباطل@, بيَنكُم أموالكُم

اليتامي أموال وأ@كل الربا أ@كل ع�حرمة يدّل وذمُّه@: حت السُّ أ@كل عن فالyيى
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وأمثاGا@/ Tّرمة@, معاملة أو فاسدة@, باطلة معاملة عن وأ�@كل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سحر@:

وقيل أع�البطن@, من ء والَمريى با¡لقوم لصق ما وقيل الرئة@, حر@: السَّ ـ مصبا
وَسَبب فَلْس وزان لغات@, ث0ث وفيه ورئة@, وكبد قلب من با¡لقوم تعلّق ما كّل هو
أسحار@/ والثالثة والثانية اُ�و(ُسحور@, وbع ٕا(@الطعام, مفتِقر سحر ذيى وكّل وقُفل,
ذلک ã| يُـؤكل ما حور@: والسَّ أسحار@/ وا�مع لغة@, وبضّمت� الصبح@, قُبيَل َحر والسَّ
فارس: ابن قال حر: والسِّ الفاعل@/ فعل حور: والسُّ حور, السَّ أ@كلت وتسّحرُت@: الوقت@/
برقته اسBله بك0مه@: وسَحره اòديعة@, هو ويقال ا¡ق@, صورة ã| الباطل ٕاخراج هو

تركيبه@/ وحسن

َخدع وا�dخر أ�عضاء@, من عضو أحدها متبائنة@, ث0ثة أصول سحر@: ـ مقا
ء واXريى با¡لقوم لصق ما وهو ْحر السَّ فالعضو أ�وقات@/ من وقت والثالث ه@, Ô{وش
ãæالثا وأمّا َسْحره@/ انتفخ للجبان@: منه ويقال الرئة@, هيى بل ويقال البطن@, أع� من
وأمّـا اÇòديعة@/ هو ويقال ا¡ّق@, صورة ã| الباطل ٕاخراج هو قوم@: قال ْحر ـ@@فالسِّ
ليوم كان ٕاذا@ َسَحَر@, أتيتک ـ ويقولون الصـبح@/ قبل وهو حرة والسُّ َحر فالسَّ الوقت@:

َسَحراً@/ أتيتک ـ قال أ�سحار@, من وَسَحراً بُكرة أراد فٕان بعينه@,

وهـو سـحره ا£از@: ومن الرئة@/ وهو يتنّفس@, َسَحر أو َسْحر ذيى كّل ـ أسا
ٕاذا سحره من وأصله عقُله@, بّل ÒH Ø,ح أخري بعد مّرة ُسِحر ر@: Xسحَّ وٕانّه َمسحور@,
مع َسَحر وYا حرين@: السَّ أع� ã|و َحر وبالسَّ وُسحرة َسَحراً ولقيته َسْحَره@/ أصاب
أصـبحنا@/ مـثل وأسَحْرنا والصادق@/ للكاذب الفجران يقال Fك قبله@, وَسَحر الصبح
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استعارة@, َحر السَّ يى Ùd ا Ø̂ وٕا ـحور@, السَّ أ@كلت وتسّحرت@: َسَحراً@/ خرجوا واسَتَحروا@:
ك0مه@/ ã| حر بالسِّ ف0ن وجاء الصبح@/ متنفِّس فهو الyار وٕاقبال الليل ٕادبار ٔ�@ّنه@وقت

¼Íفته@/ كذا@: عن وَسَحْرتُه ساِحرة@/ ع� وGا بعيyا@, الناَس َتْسحر واXرأة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خ0فه@, ٕا( وحّق واقع هو ØFع ال½ÍÚف هو اXاّدة@: @هذه ã| الواحد أ�صل أّن
يُدركونه ØFع القلوب و¼Íف خ0فه@, ٕا( الظاهر ã| يشاهدونه ØFع أ�بصار ف ÖÍ Ò½ك@

مسحور@/ وذاك ساِحر@, هو يقال ا0òف@, ٕا(
ِسحرهم ِمن ٕاليه ـيَُّل Ò ÔO م Øzوِعِص م Ô ÔGِحبا فٕاذا النّاِس@, Ò Ô�أع َسَحروا ألَقوا ØF َفلَ

/@@çَحيثأ الّساِحُر ُيفلُح و� ساِحٍر َكيُد َصَنعوا ا Ú̂ ٕا ,@ َتسعيى ا Úu@أ

خ0فه@/ ٕا( ووقع كان ØFوع يشاهدونه ØFع الناظرين أبصار ¼ÍÒف يراد
قـوم ُن ÒLَبل َمسحوراً@, iًرج ٕاّ� تتَّبعوَن ٕان ُتسَحرون@, Úæفأ ُقل ِ_ِ َسيقولوَن

َمسحورون@/

والواقع@/ ا¡ّق هو ØFوف�عÍ½م كوuم يراد
أّن جهة من فهو به@: ومتّصل الصبح من قريب وقت ع� َحر السَّ ٕاط0ق وأمّا
ويتوقّع والظّلمة اللّيل من ما@يشاهد مع بالفجر شفق وظهور ضياء ٕا( الوقت@يدّل ذاك
با�ستغفار يؤمر اXناسبة وwذه وقع@/ ما خ0ف ٕا( أ�بصار ½Íف يَ فكأ@نّه ٕامتدادها@,

بأ�سحار@/ والُمستغِفريَن ـ فيه

ثـام dا� كـدورات مـن القلب ½Íف ويُ بالظاهر@, الباطن يوافق فبإ�سـتغفار
التوجه ٕا( وا¤جوبيّة الغفلة ومن العبودّية@, ونور الطاعة ضياء ٕا( ãÏ¼عاXا وظلFت
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والروحانّية@/ والذكر

أ@نّـه حـيث الوقـت@: ذلک ã| يؤكل طعام ع� حور السَّ يطلق ا�عتبار وwذا
للـصوم@, كـان ٕاذا@ ØDسـ و� قوة@, ٕا( ضعف من أحسن@, حال ٕا( إ�نسان ½Íف يَ

البدنّية@/ اللّذات عن وٕامساك روحانيّة حالة ٕا( في½Íف
يـ½Íف الّصـدر فٕاّن النحر@: من يقرب وما الّصـدر ع� حر السَّ اط0ق وأمّا
به الناظر ويتوّجه ,@Fyبي الواسطة هو والصدر أعالzا@, ٕا( أ�عضاء أسافل من الناظر

واللطف@/ والتعقّل �إ�دراك ÒV وٕا( الوجه bال ٕا(
اXذكورة@/ اXوارد من كّل ã| ي0حظ أن �بّد القيد فهذا

:@ ã| Fك فأ�ّول @:@ Ø ãjعا ادِّ أو ّ واقعيى ٕامّا حر السِّ ٕاّن Øj
/@١١٦ . ٧ ـ oَعظ ِبِسحر وجاُءوا َهبوُهم Ò8واس النّاس Ò Ô�أع َسَحروا

/@١٣ . ٢٧ ـ �ُمب ِسحر هذا قالوا ةً ÒÍ½ُمب آياتنا جاَءtم ØF َفلَ :@ ã| Fك ãæوالثا
ا¡ّق عن الناس ½Íف يَ فٕانّه Wنوع@, م Tرَّ به والعمل وتعلّمه تعليُمه حُر والسِّ

أفكارهم@: ويُضّل الواقع

/@٧٧ . ١٠ ـ الّساِحروَن ُيفلُح َو�

/@١٠٢ . ٢ ـ@ ْحَر@ السِّ النّاَس ُيَعلِّمون الّشياط�َكَفروا ولكّن

/@١١٦ . ٧ @ @ـ َهبوُهم Ö Ò8واس النّاِس Ò Ô�أع َسَحروا

/@١٠٢ . ٢@ @ـ وَزوجِه اXرِء Ò�َب ِبه قوَن يَُفرِّ ما F Ôyِم َفَيَتعلَّمون

مضبوطة وأدوية وآ�ت ووسائل بأسباب بالتوّسل ٕامّا نوع�@: ع� حر والسِّ
ويطلق الناظر@, ع� !H ِحيَل وٕاعFل العمل ã| اليد ب«Ìعة وٕامّا اXربوطة@, الكتب ã|

السحر@/ ع�مطلق يطلق وقد ْعبََذة@, والشَّ ْعَوَذة الشَّ أ�خ� ع�النوع
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ع� و� ع�أسبابUفيّة يعتمد � إ�عجاز أّن وإ�عجاز: ع�والفرق@ب�الِسحر عمل بل@هيى الواقع@/ عن الذهن ح,توجب¼Íف وغ�ها اليد ã|@حركة Ìºعة
حال ã|و اG�ٕيّة القدرة ٕا( مستنداً النفس وقدرة إ�رادة بقّوة الطبيعة Vري خ0ف

النبّوة@/ بدعوي ومقHناً ,@oالتسل
النفسوتسبيحها بðكية بصفاtم يتصف أن أ�نبياء@: السالک¼Íاَط فللمؤمن
ُسـبُل يتبـع أن له ينبغيى و� فيـكون@/ كُن ء ãÏ¿ل يقـول Ø,ح وٕاخÎ¼0ا@, وتقويxا
ٕا( ا¡قّة وأ�مور الوقائع ¾Îود عن ا� عباد و¼Íف حر السِّ أنواع تعلّم ã| الشياط�

خ0فها@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سحق@:
النـخلة ـُحوق@: والسَّ فانسحق@/ نفع باب من َسـْحقاً الدواَء َسـَحْقُت ـ مصبا
برٍد َسْحُق فيقال للبيان@, ويضاف ,@ ã)البا الثوب ْحق@: والسَّ ُسُحق@/ وا�مع الطويلة@,
له بُـعداً الدعاء@: ã|و سـحق@/ فهو ,@ Ò ã� بَ ٕاذا ٕاسحاقاً@: الثوُب وأسَحَق عFمة@/ وسحق

/@ Ó*ومع وزناً َبعيد@, فهو َبُعد@, مثل َسحيق فهو اXكان وَسُحق وُسحقاً@/
6اسـتعFله ء ãÏ¿ال ٕاÇuاك ـ وا�dخر الُبعـد@, ـ أحدYا أص0ن@, سـحق@: ـ مقا
حوق@: والسَّ الُبعد@/ وهو الُسحق@, ـ فأ�ّول الِب�@/ ٕا(حال به يُبلَغ Ø,ح Aفيه ف ØÍ½والت
سـَحقت ـ ãæالثا وأ�صل أ�رض@/ عن أع0ها لبُعد بذلک يت Ùdو الطويلة@, النخلة
فـانسحق@, الِبـ� ســَحقه ويـقال /@ ã)البـا الثوب ْحق@: والسَّ َسْحقاً@/ أسَحقه َء ãÏ¿ال
انضمر ٕاذا ُء@: ãÏ¿ال وأسـحَق /@@ َسحقاً الدمع الع�تسـحق ٕاّن يقال Ø,ح هذا ويستعار

/@ Ò ã� وبَ لبنُه ذهب ٕاذا الÍÚÉُع وأسحَق /@ ØËÉوان
سـحقته يـقال@: ُفتِّت@, ٕاذا الدواء ã| ويستعمل ء@, ãÏ¿ال تفتيت ْحق@: السَّ ـ مفر
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٨٣ سحق

قـيل ومـنه ,@ ã)البا الثوب حق@: والسَّ أسحق@/ يقال أخلق@, ٕاذا الثوب ã|و فانسحق@,
حينئذ فيكون منه@, ق ٕاسحى Nعل أن ويصّح لبنه@/ لذهاب َسْحقاً صار ُع@: ÖÍ ÚÉال أسَحق
بالياً@/ جعله أيى سحقه وقيل َسحيقاً@, جعله أيى ا�@, وأسحقه أبعَده وقيل مُن½Íفاً@,

واُرِسل بن@ٕابراهo@وسارا@, ٕاسحاق وهو A6الضاحک ـ ٕاسحاق الكتاب@: قاموس

ã| يسكن أ@نّه وأ�غلب خاله@, بنِت ِرفقِة من وتزّوج سنة@, أربعون وله ا�زيرة ٕا(
وسبع مأة عمره مÏÉمن وØXا وعيصو@/ يعقوُب ولدان@: وله َكنعان@, Wلكة من ا�نوب
و\Çانون مأة وله ã Ø|وتُو ا�زيرة@, ٕا( وأرَسله بركة يعقوب �بنه أعطي سنة ع¿Ìة

/@oٕابراه أبيه مق.ة ã| ٕابناYا ودفنه سنة@,
تكـّلم@, Fك لسارة الرّب وفعل قال@, Fك سـارَة الرّب وافتقد ـ ٢١ ـ التكوين
ودعا عنه@, ا� تكلّم الّذيى الوقت ã| شيخوخته ã| ٕ�براهoٕابناً وولَدت فحملتسارُة
ابـنَه ٕاسحَق oٕابراه íوخ ٕاسحق@, سارة له ولَدته الّذيى له اXولود ابنه Ëºٕا oٕابراه
ابنه@, ٕاسحُق له ُولِد ح� سنة ِمئة ابَن oٕابراه وكان ا�@, أمره Fك أيّام \انية ابن وهو

/@ ã) يَضحک يَسمع مَن كّل َضِحكاً@, Ø ã)ٕا ا� صنع قد سارة وقالت

Çذ ØHا ÇØXا سنًة أربع� ابن ٕاسحُق وكان ٕاسحَق@, Ôoٕابراه ولَد ـ ١٩ . ٢٥ ã|وØوص� أ�رام@, فَّداَن من ّ أ�راميى �باَن اُخَت ّ أ�راميى بَتوئيل بنَت ِرفقَة زوجًة لنفسه
رفقُة فحِبلت الرّب له فاستجاب عاقراً كانت ا Øu@�ٔ امرأته@, ٔ�جل الرّب ٕا( ٕاسحُق
فخرج توأمان@, بطyا ã| ٕاذا لتلد أيّامها كملت ØFفل بطyا@/// ã| الولدان وتزاحم امرأُته@,
قابضة ويده أخوه خرج ذلک وبعد عيسو@, ٕاdه فدعوا شعر@, كَفْروة كلّه أaر أ�ّول

يعقوب@/ ٕاdه فُدِعيى ِعيسو@, بعقب
بالصاد A6ايِصحاق وغ�ها@ـ اXوارد هذه ã| , ّ التكوين@الع.يى ã|و

الس�@/ دون اXهملة
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سِخر@/ مَزح@, ضِحک@, ـ A6صاَحق ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ضحكه@, لك<ة ]ع*@الضاحک, ع.يّاً@وهو ُعّربت@من@ايِصحاق كلمة@ٕاسحاق ٕاّن
ـ ]ناسبة أو أبويه@, ح�ك.من ã| تولّد أنه جهة من و�دته@, ã|الناس ضِحک ا ßX أو

فضِحَكْت@/ قا_ة وامرأته

:@hالكر القرآن ã| ورد Fك العظام أ�نبياء من وهو
/@١١٢ . ٣٧ ـ � ß¡الّصا ِمن َنبيّاً ق بٕاسحى Ìناه Ú¿ وبَ

به@: اòاّصة عباده من وٕانّه
/@٤٥ . ٣٨ ـ ويَعقوب َق وٕاسحى Òoٕابراه ِعباَدنا وyذ@كُر

٢١ صا¡�ـ َجَعلنا ًiُّوك نافلًة ويَعقوَب َق ٕاسحى لَُه َهبنا َوَو الصا¡�@: من وٕانّه
/@٧٢ .

/@١١٢ . ٣٧ ـ �الّصا¡ ِمن َنبيّاً

/@١٦٣ . ٤ ـ َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل Òoٕابراه�ٕا وأوَحينا ٕالzم@: أوَحي الّذين ومن
/@١٣٦ . ٢ ـ وٕاسحىق ٕا�ٕابراهoوٕاÊºعيَل اُنِزَل وما ٕالzم@: اُنِزل الّذين ومن
/@@٨٤ . ٦ ـ َهَدْينا ًiُّك ويَعقوَب َق ٕاسحى لَُه َهْبنا َوَو ا�@: هداهم الّذين ومن

/@٣٨ . ١٢ ـ ويَعقوب ٕابراهoوٕاسحىق ãVآبا ملَّة واّتبعُت اXتّبَع�@: ومن
/@١١٣ . ٣٧ ـ وَعٕاسحىق َعلَيه وباَر@كنا عليه@: اXباَر@ك� ومن

oٕ�براه صار ا ØX :@A١٣ ص ١ ج الَورديى ابن ã| F6@ك التار± كتب ã| ويذكر
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٨٥ سحق

صار ا ØXو يعقوب@, له ُولد سنة ستّون ٕ�سحاق صار وØXا ٕاسحاُق@, له ُولد سنة مائة
وأربعون@, سّت ل0ِويى صار له قاهاُث ُولد وØXا ,@ �ويى له ُولد و\انون سّت ليعقوب
Ïºمو له ُولد سبعون لعمران صار وØXا عمران@, له ُولد لقاهاث@ث0ث@وستّون صار وØXا

/@A6ع oٕابراه مَولد من وع¿Ìين و`س أربعمأة ØãÏÉX Ïºمو فو�دة /@A6ص

ã,كلم ã| ٕاليه أ¾Ìنا Fك من@ٕاسحق, م>لًة وأعظُم أ@ك.سنّاً أّن@ٕاÊºعيَل والظاهر
ع� الكرZة ا�dيات ã| ٕاÊºعيل ذ@كر تقّدم عليه ويدّل ,@Fفراجعه ٕاÊºعيل@, ـ ٕاسحق ـ

ٕاسحق@:

oٕابراه�ٕا وأوَحينا َق@, وٕاسـحى ٕاسـFعيَل Ò>الِكـ َع ã� َوَهَب الَّذيى ِ_ِ ا¡مُد
ق@/ وٕاسحى وٕاÊºعيل

أّن Fك ولَُده@, يعقوب هو وٕاÌºائيُل ٕاÌºائيل@, ã*ب من أ�سباط جّد هو وٕاسحُق
وقريش@/ العرب جّد هو ٕاÊºعيل

ٕاÊºعيل أّن Fك وفلسط�@, كنعان أرض ã| ودفن وسكن نزل ٕاسحق ٕان وقلنا
البيت@/ جنب ã| ا¡جاز ã| ودفن سكن اُمّه مع

مسكن وهيى فلسط�@, من قريبة الشام من الغربيّة ا�هة ع� يطلق وكَنعان
تـلک ã| واقعة اòليل oٕابراه ومق.ة نوح@, بن حام بن كنعان أو�د من كَنعان ã*ب

اòليل@/ oٕابراه ببلدة م¿Îورة ,@ ãÏÈأ�را
Ôoٕابراهـ َيرفُع وٕاذ :@ ã| Fكـ فقط@, ٕاÊºعيُل الكرZـة ا�dيات ã| يذكر قد ٕانّه Øj

ا¡جاز@/ ã| حاÍÈاً يكن n ٕاسحَق فٕاّن ـ وٕاÊºعيُل الَبيت ِمن القواعَد

قا_ة وامرأتُه َق@, بٕاسحى Ìناُه Ú¿ وبَ :@ ã| Fك ٕاÊºعيَل@: دون من ٕاسحُق يذكر وقد
ٕاسحق@/ ُأمِّ سارة من الدعوة ٕاّن حيث ـ بٕاسحىق Ìناها Ú¿ َفبَ فضِحَكت
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اXقام ؤ�ّن دعوtم@, نتيجة ã| أيى ـ نافلًة ويَعقوب ٕاسحىق لَُه َهْبنا َوَو :@ ã| Fوك
ٕاÌºائيل@/ ã*وب كَنعان سكنة ٕابراهoمن بقوم يرتبط ما بيان ã|

وجريانه حالته عن ء ãÏ¿ال ٕاخراج هو فzا الواحد فأ�صل ْحق@: السَّ ماّدة وأمّا
Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã!ف واXوارد@, اXوضوعات باخت0ف Oتلف اXع* وهذا ,@ ّ الطبيعيى

اسـتعمله أيى الثوب وأسحَق وأخرجه@/ ا�ريان عن أبعده أيى أسحقَه يقال@:
ا¡الة عن أخرجه ٕاذا الÍÉَع@: وأسحَق اXطلوبة@/ وا¡الة ا�ريان عن أخرجه ح,

وانضمر@/ Ò ãب� أيى أسَحَق ويقال@: /@éّالل بذهاب ا�ارية اXعمولة
اXاّدة@@/ استعFل موارد ã| ملحوظة القيود فهذه

/@١١ . ٦٧ ـ ع� السَّ ٔ�صحاِب فُسحقاً بَذن}م فوا Ò Ò8فاع

/@٣١ . ٢٢ ـ َسحيٍق مكاٍن ã| Ố الرِّ به ويى Ö Òt أو Ò� الطَّ َفَتَخطَّفُه

الرaة عن با¤روميّة اòلقة Vري وعن ّ الطبيعيى ا�ريان عن Gم خروجاً أيى
وا�ود@/ والفيض

َسحيق@/ َمكاٍن ã| Ố الّر بِه ويى Òt ا Ú̂ فكَأ@ ك ßÌ¿ يُ َوَمن

فهو وحgه@, ونفوذه قدرته ٕاحاطة وعن وجّل عّز ا� عن غاف0ً كان من أيى
الفـيض Vري عن خارج مكان ٕا( سنيّة مرتبة عن ومنحّط ا¡ّق مقام عن ساقط

والرaة@/
wا@/ التعب� لطف وظهر والِب�@, البُعد ومفهوم اXفهوم هذا ب� الفرق فظهر

اXع*@, جهة من البعد هو فيه والغالب الشديد@, البعد هو الُسحق@: أّن !O و�
ا£ري عن خارجاً كان ٕاذا ما 0Rف وهذا ,@ Ó*مع القرب ã|ينا � ّ الظاهريى البعد فٕاّن

والفضل@/ والرaة اللطف Vري وهو ,@ الطبيعيى
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خارج تولّده ٕاّن حيث كلمة@ٕاسحق@أيضاً@: يناسب اXاّدة ã| أ�صل@الواحد وهذا
ُأّمه@/ ã| ك.السّن بلحاظ ,@ ّ الطبيعيى ا£ري عن

/@Ëº�ٕا ã| Ø ã~0الث مزيد من الصيغة فتكون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سحل@:

ع Ôb ا Ø[ور وُرُهن@/ َرهْن مثل ُسُحل وا�مع أ�بيض@, الثوب السحل@: ـ مصبا
لفـظها@/ عـ� ٕالÇzا وينسب الثياب مyا Nلب با¨ـن بلدة وَسحول@: ُسحول@/ ع�

البحر@/ شاطٔي والساحل:

مـن ـ وا�dخر ء@, ãÏ¾ عن ء ãÏ¾ كشط ـ أحدها ث0ثـة@, أصول سحل@: ـ مقا
أ�رَض@: الرياُح سحَلت قوGم ـ فأ�ّول وتعجيله@/ ء ãÏ¾ ت«Îيل ـ وا�dخر الصوت@/
وهو اللفظ@, ã| مقلوب البحر ساحل وغ�ه@: ُدريد ابن قال ا@/ Òxأَدم عyا كشَطْت ٕاذا
أسحُلها@, ا¡ديدَة َسَحلُت ـ قوGم ذلک وأصل سحله@/ اXاء ٔ�ّن َمسحول@, اXع* ã|
ُسِحَل قد كأ@نّه أ�بيض@, الثّوب ْحل@: والسَّ حالة@/ السُّ ادة Ô.لل ويقال ا@, Òtبرد ٕاذا وذلک
ا¡FÇر@, Çاق Ôu الَسحيل@: ـ ãæالثا وأ�صل ُحل@/ السُّ وbعُه َسْح0ً@, وَدَرنه َوَسخه من
اòطيب@, للسان اßXسَحل ـ الباب ومن ِمسَح0ً@, ا¡Fر يُسّمي ولذلک الُسحال@, وكذلک
ويستعار نقدها@, له عّجَل ٕاذا مائًة@, سحلَه ـ قوGم ـ الثالث وأ�صل اòطيب@/ والرجل
فُتِل الّذيى اòيط حيل@: السَّ الباب ومن عاج0ً@/ مائة ÍÈبه ٕاذا مائًة@, َسَحلَه فيقال هذا

/@h Ò.وال م Ò.Xا وخ0فه ِرخواً@,
يكون أو أ�بيض@, الثوب ْحل@: والسَّ ْحل@, السَّ من حول@: السَّ ـ ٥٣٥ ا�شتقاق
بلغxم واßXسحل ].د@, بردته أو ق¿Ìته ٕاذا َسْح0ً@, أسَحلُه َء ãÏ¿ال سحلُت من اشتقاقه
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خـو@, الرِّ الفَتل حل@: والسَّ نک@/ Ò¡ا تكتنفاِن اللّتان اللجام حديَدتا واßXسح0ِن@: اßX.د@/
يى Ødو عنه@/ Ì ß¿ُق ما اُ�ُرز@: وُسحالة الُمبَرم@/ ضّد حيل@: والسَّ وَمْسحول@/ َسْحيل َخْيٌط

ã| ده ُيردِّ غليظ اق Ôu وهو حيل السَّ من ِمْسِحل وaار Ìه@/ ß¿يق اXاء ٔ�ّن البحر ساحل
واته@/ Ò ÒG

غزله م Ò.ُي@� ثوب ُحل@: السُّ وا�مع حيل السَّ الّليث@: قال ـ ٣٠٥ . ٤ الxذيب
وÇbعه قطن@, من أبيض ثوب حل السَّ عمرو@: ãèأ وعن طاق�@/ طاق� يُفتل � أيى
اßX.د@, واßXسحل@: الرجال@اòطيب@, من واßXسحل اللسان@/ من@أÊºء واßXسحل@: ُسُحل@/
الّذيى اñXاب واßXسحل@: يُقoا¡دود@, الّذيى ا�0ّد واßXسحل@: ْود@, Òا� اXطر واßXسحل@:
باßXسحل اòشبة Lتک ْحل السَّ الليث@: وقال الصارم@/ الُغرم واßXسحل@: ماؤه@, يطاق �
عyا كشطت ٕاذا أ�رضَسح0ً تَْسحل والرياح شتمه@, ٕاذا بلسانه وَسَحله اßX.د@, وهو
البـحر@, شاطٔي والساِحل@: ا�لَد@/ يكِشط ياط بالسِّ الÍÉب ْحل@: والسَّ قال@: أَدمxَا@,
مـعناه فـاعل فهو ع0ه@, ٕاذا يق¿Ìه أيى يَْسحله اXاء ٔ�ّن ساِح0ً@, يى Ùd غ�ه@: وقال
عليه@/ مّر ما فجرف جزر Øj اXّد ارتفع ٕاذا اXاء من ساحل ذو أ@نّه وحقيقته مفعول@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ماّدياً ء@, ãÏ¾ ظاهر ã| وال>ع الَكشط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

كيفّية@/ أو حال ã| معنويّاً

وÇwذا بلسانه@, وسحله بالسـوط@, وسحله واòشـبَة@, أ�رَض سحل ـ يقال
مائه@, جريان اشتّد ٕاذا واñXاب القاطع@, والُغرم ا¡ديد@, اللسان ع� يطلق ا�عتبار
وسيلة أيى ِمسحل ٕانّه مyا كّل ã| فيقال الغزير@, واXطر ا¡دود@, oيق الّذيى وا�0ّد

وال>ع@/ للكشط
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أ�صل@/ مصاديق من كّل ã| القيد هذا ¡اظ من ف0@بّد

تـتعدي ã,ّال الشـديدة اXتحّر@كة أ�مواج هو Ø ã̀ ا¡قيـ fعـناه الساحل@: وأمّا
باعتبار Vاز ع�@الشاطٔي وٕاط0قه من@الشاطٔي@/ وتكِشط البحر, سطح@ماء ã|@وتتحّرك

عليه@/ ومروره الساحل انxاء
التّابوت ã| اقِذفيه أِن يُوحيى ما َک ٕا�اُمِّ أوَحْينا ٕاذْ اُخري ةً َمرَّ َعلَيک َمَننّا َوَلَقد

/@٣٩ . ٢٠ ـ لَُه وَعُدوٌّ ã� َعُدوٌّ يأُخْذه بالّساحل Ûoال فلُيلِقه Øoال ã| فاقِذفيه

البحر@, ã|التابوت يُل` Øj تابوت@, ã| تُلقيَه أن Ïºمو ٕا(اُّم تعا( ا� فيوحيى
Tدودة ã|و الساحل اختيار Iت عل ÔN Ø,ح بالساحل@, ويُسلّمه يُلقيه بأن البحر واُمر

تعا(@/ ا� يشاء ما ٕا( فيسوقه جريانه@,
اللفظ@/ مفهوم حقيقة خ0ف ٕانّه ـ فأّوً� بالشاطٔي@: التفس� يصّح و�

الساحل@/ هو ã̀ ل ÔXا بل بالشاطٔي ã̀ يُل � البحر ٕاّن ـ وثانياً
ع�الشاطٔي@/ � @الساحل ã|@التابوت ع�@كون قرينة التعب�بأ�خذ ٕاّن ـ وثالثاً

الشاطٔي@/ من � اXاء من التابوت أخذوا فرعون َخَدمة ٕاّن ـ ورابعاً
وأخـذوا Ìين@, Ù»فÇXا ع� أ�صيل اXع* اشـتبه ã,ّال اXوارد من اXورد وهذا
كـتب ã| ØFع متأّخر كّل واتّبع Iقـيق@, دون من عرفاً فيه اXستعمل ّ ا£ازيى اXفهوم

نظ�@/ من له وكم اXاض�تقليداً@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سخر@:

قولنا ذلک من واستذ�ل@/ احتقار ع� يدّل oمستق مطَِّرد أصل سخر@: ـ مقا
ر ُيسخَّ ُسْخرة@: رجل ويقال وٕارادته@/ ٔ�مره َذلَّله ٕاذا وذلک َء@, ãÏ¿ال وجّل عّز ا� ر سخَّ
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بفتح ُسَخَرة قلَت@: ذلک يَفعل هو كان فٕان منه@, ُيسَخر كان ٕاذا أيضاً وُسْخرة العمل@, ã|
والَمواخر الر´@, الطيّبة الُمطيعة فالسواِخر َمواِخر@: َسواِخُر ُسفٌُن ويقال والراء@/ اòاء
يـقولون يزالون و� به@, هزئَت ٕاذا منه@, َسِخرُت ـ الباب ومن تشّقه@/ اXاء خر Ò] ã,ّال

َتْسَخرون@/ F كَ ِمنكُم َنسخُر فانّا تعا(@: ا� كتاب ã|و به@, سِخرُت
بـه@/ هـِزئت َتِعب@: باب من َسَخراً :@ ّ أ�زهريى قال وبه@, منه سِخرُت ـ مصبا
أجر ب0 دابّة أو خادم من َسَخرَت ما خرة@: والسُّ لغة@/ ّ خريى والسُّ ٕاËºمنه@/ :@ ّ خريى والسِّ
إ�بـَل@: ا� وسـّخر اناً@, ØV استعملته العمل@: ã| رته وَسخَّ ]عناه@/ ّ خِريى والسُّ \ن@, و�

لها@/ ØÎºو ذلّلها
وُسخِريّاً وِسخريّاً وُسخرة وُسخراً وَمْسَخراً وَسَخراً َسْخراً وبه منه سِخر ـ لسا
تسخ�اً@: ره وَسخَّ به@/ سِخرَت يقال و� منه سِخرُت يقال الفّراء@: به@/ هِزٔي وُسخريًّة@:
يريد � ما كلّفه وَسَخرة@: وُسخريّاً وِسخِريّاً تسّخره@, وكذلک اُجرة@, ب0 عم0ً @كلّفه

وقهره@/

غ� من به زأ Òxيُس أّن@إ�نسان خرّية@: والسُّ ب�ا�سxزاء الفرق ـ ٢١١ الفروق
اXسخور من يسبق فعل ع� يدّل خر والسَّ أجله@/ من به زأ Òxيُس فعل منه يسبق أن
كأ@نّک ل0ٕلصاق@, والباء بالباء@, منک الفعل فتعّديى به اسxزأُت تقول أ@نّک وذلک منه@,
وتـقول أجـله@/ مـن ا�سxزاء وقع ء ãÏ¾ ع� يدّل أن غ� من ٕاسxزاًء به ألصقت
فـيدّل منه@, تعّجبت تقول Fك أجله@, من السخر وقع من ذلک ãÏÉفيقت منه@, التسخ�سخرت منه سخرت أصل يقال@: أن وNوز أجله@/ من التعّجب وقع فعل ع� ذلک
لک كاXنقاد جعلتـه منه سخرَت ٕاذا فكأ@نّک منقاداً@, ٕايّاه وجعلک ء ãÏ¿ال تذليل وهو
عن خدعته ا Ø̂ وٕا وغ�ها@, الدا بّة ُتسَخر Fك تسَخره n ٔ�@نّک للتبعيض@, من ودخلت
كاXطاوعة@/ أيضاً وهو عَنْيت@, ]ع* ٔ�@نّه فعلت@, ع� منه الفعل ã*وب عقلـه@, بعض
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لَيتَِّخَذ تعا(@: قوله وأمّا العبودّية@/ مثل خرة السُّ ٕا( منسوبة ا Øuكأ خريّة السُّ واXصدر
واGزء جاز@/ اXصدر وضع ولو اXسّخر@, ء ãÏ¿ال بعث هو ا Ø̂ فٕا ـ اً ُسخريّ َبعضاً م ÔÎ ÔÉبع
فالفرق مع*التسخ�@/ ãÏÉيقت ف0 عبثت@, مثل هزأت جاز وGذا العبث@, Vري Nريى

/@ Øب� Fyبي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ت¿Ìيعاً, @أو تكويناً مع@القهر ا¡كم@والتقدير هو اXاّدة@: @هذه ã| أّن@أ�صل@الواحد
وقهَرها حgـه Iت جعلها ٕاذا وأ�رَض@, Êَء Ø»وال والقـمر الّشمَس ا� سـّخر يقال
وإ�رادة أ�مـر@, Iت وا�ستذ�ل إ�طاعة@, اXع* هذا لوازم ومن تكويناً@/ بتقديره

اُجرة@/ وب0 اناً ØV وا�ستعFل يريده@, والتكليف]ا

به@, ٕا(اXفعول الفعل تعلّق جهة فzا وي0حظ ع�اXبالغة تدّل التفعيل وصيغة
الصدور@/ � الوقوع جهة ٕا( فzا النظر يكون أيى

بالقهر عم0ً أو قوً� ا¡كم مطلق ع� تدّل فهيى اXاّدة@: من ا£ّرد صيغة وأمّا
يسَخر منه وسِخر وُسخريّاً@, وُسخراً َسْخراً َيْسخر َسِخَر فيقال@: /@ ّ معنويى أو ّ ظاهريى

وُمستسِخر@/ ساِخر فهو واستسخر منه

أو صـفة أو حـال ã| والقـول ا¡كم أّن ع� يدّل ِمن@: ـ بكلمة وا�ستعFل
مفهومه@/ مطلق ã| � اXتعلَّق@, من عمل أو خصوصيّة

أو اÇGزء أو التـذليل أو التكـليف أو القهر مطلق غ� اXاّدة حقيقة أّن فظهر
القيود@/ م0حظة من و�بّد غ�ها@,

/@٧٩ . ٩ ـ م Ôyِم اُ_ سِخر م Ôyِم فَيْسَخرون
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/@٣٨ . ١١ ـ ِمنه َسِخروا َقومه ِمن iَٔم َعلَيه Fَمرَّ وُكلَّ

/@٣٨ . ١١ ـ َتسَخرون F كَ ِمنكُم َنسَخُر فٕانّا ِمنّا َتْسَخروا ٕان قاَل

/@٢١٢ . ٢ ـ آَمنوا الَّذيَن ِمن وَيْسَخرون

/@١٠ . ٦ ـ ِزؤون Òxَيْس ِبه كانوا ما م Ôyِم َسِخروا بالَّذيَن َفحاَق

وأعـGFم حا�tم من نوع ã|و wم يتعلّق ا ØW وا�نتقاد والقول ا¡كم ف�اد
والتحميل@/ وبالقهر عليه@, كانوا ما خ0ف

والتكـليف@, والقـهر والتـذليل والتعييب وا�نتقاد اÇGزء من أعّم اXع* وهذا
Fك نظر@, بدون كان لو بل منظور@, ّ وبأيى جهة ّ بأيى فzم والقول ا¡كم مطلق واXراد

لغواً@/ والتكلّم القول عادtم من الناس أفراد بعض أّن

/@١٤ . ٣٧ ـ َيْسَتْسِخرون آيًَة َرأوا وٕاذا

ويضّعفوها@/ [ايلهم يوافق ما ا�dية تلک ã| يقولوا أن أنف«Îم من يطلبون أيى
يعHف وهو تعا(@, ا� آيات من يري ا ØW يسخر أن وظائفه أهم ومن شأنه من فكأّن

الّساِخرين@/ َن ß ÒX ُكنُت وٕان بقوله@: ا�dخرة ã|
/@٣٢ . ٤٣ ـ اً ُسخريّ َبْعضاً م ÔÎ ÔÉبَع ليتَِّخَذ َدَرجاٍت بَعض َفوَق م ÔÎ ÒÉبَع َوَرَفعنا

ويَسـتعمل فيه فيَحكم به@, ومتعلَّقاً مورداً يكون بأن خر@, السُّ ٕا( منسوباً ٕا(أيى منسوباً ّ خريى السُّ يكون أن يبعد و� ومقاولة@/ تقدير ع� وعام0ً أج�اً ويَتَّخذه
النسبة@/ ã| التاء وJذف به@, ُيسَخر ]ع*ما ع�فُعلَة خرة السُّ

/@١١٠ . ٢٣ ـ ِذ@كريى أنَسْو@كُم Ø0ح ِسخريّاً ذ[وُهم ÚHفا

/@٦٣ . ٣٨ ـ أ�بصار م Ôyَع زاَغْت أم ِسخريّاً ذناُهم ØH أ
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وذلک خر@, السَّ من نوع ع� يدّل وهو ِفعلة ع� خرة السِّ ٕا( منسوبة والكلمة
وا�سxزاء@/ التحق� مورد ã|

اXنسوبة@/ الصيغ من بل اXصادر@, صيغ من الكلمت�ليستا أّن فظهر
َلكُم َر وَسخَّ uاَر@, أ�َ َلكُم َر وَسخَّ الُفلَک@, َلكُم َر وَسخَّ والَقَمر@, مَس الشَّ َر وَسخَّ
َر َسخَّ ا_ ٕانَّ رض@, أ�َ ã| ما َلكُم َر َسخَّ اَ_ ٕانَّ البَحَر@, َر َسخَّ الَّذيى وهَو ار@, Úyوال الّلْيَل
َمـَعه Çباَل ß: ا رنا َسـخَّ ٕانّا ا:باَل@, داوَد َمَع ْرنا وَسخَّ ْرض@, وأ�َ Êوات Ú»ال ã| ما َلكُم

/@ Ò́ الرِّ لَُه رنا َفَسخَّ ُيَسبِّحَن@,

تكويناً@/ قهر مع ء ãÏ¾ ã| والتقدير ا¡كم يراد
وأ�مر@/ إ�رادة Iت ال½Íفة وا¤كوميّة الطاعة اXع*@: هذا آثار ومن

د�ئل ومن اòلقة@, ã| النظم آيات من والتسّخر@: التسخ� هذا أّن !O و�
/@nالعا ã| وا¡gة والعلم القدرة @كFل

/@١٢ . ١٦ ـ َيعِقلون لَِقوم ياٍت Ð� ذلَِک ã| ٕانَّ بأمره مسخَّراٌت والنجوُم

والر´ وا�Çبال أ�رض من الكب�@, nالعا Vموعة ã| التسّخر هذا ٕاّن وأيضاً
وتوحيد ا�@, ٕارادة توحيد آيات من والنجوم@والشمس@والقمر@: أ�رض@وال«Êء ã| وما
َجٍل َ�ٔ ريى ÒN ُكلٌّ والَقَمر مَس الشَّ َر وَسخَّ ـ وتقديره حgه وتوحيد ونفوذه@, سلطانه

رّبُكم@/ اُ_ ذلَِک ُمَسّمًي
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سخط@:

ويتعّدي الغضب@/ وهو منه@: Ëºخط@ٕا والسُّ َتِعب@, من@باب َسَخطاً َسِخط ـ مصبا
أغـضبته مـثل َفسـِخط@, وأسَخطْته عليه وَسِخطت َسِخطته فيقال وبا¡رف@: بنفسه
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/@ Ó*ومع وزناً فغضب
فـهو غـِضب@, أيى َسـِخط وقـد ,@ÏÈ الرِّ خـ0ف خط@: والسُّ َخط السَّ ـ صحا
مَوِقعاً@/ منه يقع nو استَقلّه أيى عطاَءه تسّخَط ويقال أغَضبه@, أيى وأسَخطه ساِخط@,
قـبلها@, تكـون الطّـاعة ٕارادة أّن ضـا@: والرِّ إ�رادة ب� الفرق ـ ١٠٠ الفروق
ا� مـن َخط والسَّ َخط@, السَّ نقيض أيضاً ضا والرِّ معها@/ أو بعـدها يكون wا ضا والرِّ

العقاب@/ ٕارادة تعا(
ع� الصغ� من يكون الغضب أّن والسَخط@: الغضب ب� والفرق ـ ١٠٦ ص
و� الصغ�@, ع� الكب� من ٕاّ� يكون � والسَخط الصغ�@/ ع� الكب� ومن الكب�
يقال الرضا@, خ0ف فهو بنفسه عّديته ٕاذا والسَخط ع�أ�م�@/ ا¡اجب سِخط يقال
أراد ٕاذا عـليه ا� سِخط تقول الغضب@, ]ع* فهو بَع�× عّديته وٕاذا وسخطه@/ رضيه

عقابه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقابل ما الغضب أّن Fك الرضا@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ِرضواَنه@, وكِرهوا اَ_ أسَخَط ما اتََّبعوا تعا(@: قال ـ ا¡ّب يقابل ما والكراهة الرaة@,
وقال َلُكم@/ @ ÞÌ Ò¾ وهَو َشـيئاً بُّوا ß ÔI وَع«Ïأن َلكُم Õَخ� وهَو َشـيئاً َتكرهوا وَع«Ïأن

غضَبه@/ رaتُه سبَقْت :@A6ص

أّن Fكـ السـخط@, أو الغضب يتحقّق أن دون من الكراهة توجـد أن فيمكن
السخط@/ Iقّق دون من يوجد قد الغضب

الرضا@/ يقابل هو ما أيى الرضا@, فقدان مع والغضب الكراهة ي0زم فالسَخط
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بالقرائـن وتُكَشف السخط من شديدة مرتبة فهو العـقاب@: ٕارادة مفهوم وأمّا
ا�ستع0ء@/ ع� بَع�الداّل كاستعFله اللفظّية@,

فٕاّن اòارج@, ã|و مصداقاً � مفهوماً@, الصغ�يوَجد من السخط أّن يظهر وwذا
َيلِمُزك َمن م Ôyوِم تعا(@: قوله ã| Fك اòارج@, ã| أثر له يوَجد � الكب� ع� سخطه
Çم Ô Úu َأ@ َولَو َيْسَخطون ُهم ٕاذا ِمyا ُيعطَْوا Òn وٕان َرُضوا ِمyا اُعُطوا فٕان َدقاِت الصَّ ã|

/@٥٨ . ٩ ـ َرضوا

/@mالغنا قسمة ã| A6ص ا� ٕا(رسول بالنسبة منافق رجل من السخط فأطلق
/@٢٨ . ٤٧ ـ ِرضوانَه وكِرهوا اَ_ أسَخَط ما اتَّبُعوا م Ô Úu@بأ ذلَک

/@١٦٢ . ٣ ـ ا_ ِمَن بَسَخٍط باَء كََمْن ا_ ِرضواَن بَع اتَّ ن Ò Òfأ
وbيع ونظمـه وتدب�ه تقديره وأن تعا( ا� هو nالعا مبدأ بأّن اعتقدنا فٕاذا
وض0ل جهل يتصّور ف0 وحgته@: علمه وع�وفق وٕارادته مشيّته وIت بيده أموره
�Çòا قـطع ويوجب رضوانه@, وOالف وجّل عّز ا� ُيسخط طريق اتّباع من أشّد

قال@: Fك@ ـ تعا( منه والرaة
/@ ٨٠ . ٥ ـ zم َعلَ اُ_ َسِخط أن Îم Ô»أنُف م Ô ÒG َمْت قدَّ ما َلِبئَس

وTبّته وٕارادته ميله ع�وفق يكون وأن �بّد nالعا نظام جريان أّن ٕا( مضافاً
و�بّد ,@ Ònالعا ã| مَس�النظام خ0ف ع� سلوك رضاه خ0ف ع� فالسلوك ورضاه@:

وخ«Ìانه@/ وTكوميّته سقوطه من
iم@/ السَّ ُسُبَل ِرضوانَه بَع اتَّ َمن اُ_ ِبه ِديى Òv
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سّد ٩٦

سّد@:

َسَدْدُت ذلک من وم0ءمته@, ء ãÏ¾ َرْدم ع� يدّل وهو واحد أصل سّد@: ـ مقا
أيى ـداد@, السَّ ذو ـديد@, السَّ ذلک ومـن َسـّد@, الشـيئ� ب� حاجز وكّل َسّداً@, الثُّلمة
ا� وَسّدده َسداداً@, قلَت يقال@: َسداٌد@, أيضاً والصواب فيه@, ثُلمة � كأ@نّه إ�ستقامة@,
6الفقر َعَوز ِمن ِسداٌد فيه الباب ومن داَد@/ السَّ قال ٕاذا الرجُل أسدَّ ويقال عّز@@وجّل@/
ٕاذا ء ãÏ¿ال واستَّد البيت@/ حول كالِفناء ّدة والسُّ ْغر@/ والثَّ الثُّلمة ِسداد وكذلک ,@Aوا¡اجة

َسداد@/ ذا @كان

باَب عليه سددُت قيل@: ومنه قتل@, باب من َسّداً وLوها الثُّلمة سَدْدُت ـ مصبا
الثَّغر وِسداد وغ�ها@, القارورة به تَُسّد ما داد@: والسِّ منه@/ منعته ٕاذا أيضاً َسّداً الك0م
داد@: والسَّ /@Ì»الك أو بالفتح َعَوز@: من وسداد عيش@, من سداد ã| واختلفوا ذلک@, من

ã|أصاب ُسدوداً@: يَِسّد وسدَّ بالسداد@/ جاء الرُجل@: وأسّد والفعل@/ القول من الصواب
ـّد@: والسُّ أسـداد@/ وا�مع اXاء@, وجه ã| Nعل بناء ّد@: والسُّ َسديد@/ فهو وفعله@, قوله
ا� خـلق من كان ما اXضموم وقيل لغة@/ والفتح ,@Fzف ØËÉبال الشيئ�@, ب� ا¡اجز
اللفظ ع� ٕالzا وينسب الباب ّدة@: والسُّ آدم@, ã*ب عمل من كان ما واXفتوح @كا�بل@,

ّدي@/ السُّ فيقال

Nعَل أن ع� ـ قرٔي وقد ّد@, السُّ Ëº�ٕوا َسّداً@, يَُسّد َسّد ـ ٧٢ . ١ ا�مهرة
اُ�فـق@/ يَسّد الّذيى السحاب ـّد@: والسُّ اُ�فق@/ 0ٔ ÒZ ا�راد ّد@: والسُّ ُسـّداً@/ وبيyم بيننا
قاصد@/ أيى وأسدُّ سديد وأمر اXطر@/ من الباب Ò ã ß̀ ِلَت أش}ه وما ع�باب ظُلّة ّدة@: والسُّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٩٧ سّد

والتحقيق@:
Oتلف اXع* وهذا ا�ستحكام مع جز Ò¡ا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

Mسبه@/ ء ãÏ¾ كّل ã!ف اXوضوعات@, باخت0ف
ã| والسّد العمل@: ã| والسّد القول@, ã| والسّد ,@ Ø.ال ã| ّد والسَّ اÇXاء@, ã| ّد فالسَّ
م0حظـة من �@بـّد مyا كّل ã!ف غ�Yا@: أو السحاب أو ا�راد من والسّد البيـت@,

ا¡اجزّية@/ مع نفسه ã| ومستحgاً متقناً يكون بأن القيدين@,
يكون أن العمل@: ã|و التشابه@/ عن مانعاً حقّاً متقَناً كان ما القول@: من فالسديد
ك<ة ع� يكون ما ا�راد@: أو السـحاب من والسّد باطل@/ يطرؤه � وحقّاً صحيحاً
وفناء ّدة السُّ هو وللباب الباب@, هو للبيت والسّد فوقه@/ ما رؤية عن MيثZنع ووفور

وهكذا@/ الدار@/

من هيى ا Ø̂ ٕا ونظائرها@: وا0Xءمة والردم والصواب والقصد ا�ستقامة oفاهf
اXاّدة@@/ ã| أ�صل آثار

/@٧١ . ٣٣ ـ َسديداً َقوً� وقولوا اَ_ اتَّقوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا

/@١٠ . ٤ ـ َسديداً َقوً� ولَيقولوا اَ_ فليتَُّقوا zم َعلَ خافوا ِضعافاً يًَّة ذُرِّ

معتدً� ليّناً معقولة وأصول صحيحة ãæمبا ع� قوً� خطاباtم ã| ليقولوا أيى
وا�ستناد@/ ا�ستفادة سوء عن حاجزاً التشابه عن Tفوظاً

وِمن َسّداً �أيِدvم ِمنبَ وَجَعلنا ُيؤِمنون@/// فُهم� َعأ@كYهم الَقوُل حقَّ َلَقد
/@٩ . ٣٦ ـ Íون ß½ُيب � َفُهم فأغَشيناُهم َسّداً َخلِفهم

السيّئة وأ�خ0ق الباطلة والعقائد اXنحرفة أ�فكار من يتولّد ّ معنويى سّد هذا
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سدر ٩٨

وبص�ته@, قلبه وب� إ�نسان ب� حاجزاً فيكون الفاسدة@, وأ�عFل اXاّدية والع0ئق
الظلFنّية@/ ُجب Ô¡با عنه Ø.ويع

ٕاّ� العبد@, اختيارات سوء عن منبعث ّ طبيعيى أمر الباطنيّة ا¡جب هذه وتولّد
ونـظره وتـقديره ا� تسـبيب Iت هـو ا Ø̂ ٕا فوقها@: وما الطبيعة ã| Nريى ما كّل أّن

ا¡يثّية@/ wذه تعا( ا� ٕا( منتسبة فهيى وأمره@, وحgته
قالوا َقوً�@, َيفَقهوَن َيكاُدوَن � َقوماً Fuُدو ِمن َوَجد ين دَّ السَّ Ò�ب َبَلغ ٕاذا Ø0َح
َعـأن خرجاً لََک َعْل Ö ÒS َفَهل رِض أ�َ ã| ُمفِسدوَن ومأجوَج يأجوَج ٕانَّ ß Ö�القرَن ذا يا

/@٩٤ . ١٨ ـ َسّداً م Ô Òyوبَي َبْيَننا َعَل ÒQ
أن ٕا( سار ,@Aا¨ني6�َّذوي التبابعة ملوك من القرن�كان ذا ٕاّن ردم@: ـ ã| قلنا

آسيا@/ ¾Ìق ã| الص� Wلكة وصل
أ@كمله Øj القرن�@, ذيى من البناء وابتداء اXي0د@, قبل كان البناء هذا أّن والظاهر
وكان سنوات@, Ì¿ع ã| الص�@, ã)أها من م0ي� فيه واشتغل ـ نغ, شzوا ج� ـ

اGجرة@/ قبل ٨٠٠ . سنة حدود ã|لکXا ذلک
أربـعة مـن قريب طوله الص�@, من ال¿Êل جهة ã| ا�dن موجود السّد وهذا

اXعتمدة@/ الكتب ٕا( فل�اجع ـ Hكيلوم آ�ف
أقوال ومأجوج يأجوج ã|و ã)أ�ها صفات ã|و السّد هذا وصف ã| ويقال

القرن@/ راجع ـ فzا@/ مستند � ضعيفة وكلFت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سدر@:
bع فهو ِسَدرات ع� Nمع Øj ِسَدر@, وا�مع النَّبق@, شجرة درة@: السِّ ـ مصبا
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٩٩ سدر

الواحد@/ لفظ ع� 0ًa بالسكون ع�ِسدرات أيضاً الِسدرة وQمع ا�مع@,
السادر يقولون: , الرأيى ا¡�ة@واضطراب ع�@شبه يدّل أصل@واحد سدر: ـ مقا
هـو السادر ويقولون@: /@ Ú�Iو اdّد ٕاذا وذلک يَسَدر@, ه ÔÍ½ب َسِدر ويقولون ,@ Øتح�Xا
بـاب من َشعَرها@, اXرأة َسَدرت قوGم فأمّا ء@/ ãÏ¿ب Ørv و� صنع ما ã)يُبا � الّذيى

/@Aالسدل 6من إ�بدال

َسـَدر ب½Íه ã|و إ�دراك@, سن ÔJ فلم Øـ�I ٕاذا واسـمدّر@: ب½Íه َسِدر ـ أسا
ã| متثبِّت غ� سادراً@: وتكلّم تائـٌه@, :@ ّ الغيى ã| لَساِدر وٕانّه ِسدرة@, وعينه وَسـFدير@,

@ك0مه@/

وِسـِدرات ِسـْدرات وا�Çمع ِسدرة@, الواحدة النَّْبق@, شجرة ـدر@: السِّ ـ صحا
,@ Øتح�ÇXا والسـاِدر@: مـعّرب@, وهـو Í½قـ ويقال uر@, دير@: والسَّ وِسَدر@/ وِسَدرات
َسِدر يقال ,@Í½الب Ø�I َدر والسَّ صنع@/ ما ã)يُبا و� Ørv � الّذيى Ùتح�Xا والسادر@:
مـن Ëºٕا أيـضاً وَسِدٌر َسِدٌر@, فهو ا¡ّر@, شّدة من Ø�I وسدارة@: َسَدراً يَْسَدر البع�
لغة فانسَدر@: َشعرها اXرأة وسدرت ضخم@/ ِمكيال هو يقال نْدرة@: والسَّ البحر@/ أÊºء
ضـعف Êديـر@: Ú»وال اÌº�ٕاع@/ بعض ي«Ìع يْعدو@: ف0ن وانسَدر فانسَدل@/ َسدلته ã|

زائدة@/ oXوا كر@, السُّ عند Í½الب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
دون من بنف«Îا ا¡ـ�ة حالة حصـول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن

/@ ّ اختياريى وسبب مقّدمة

ا�وارح@, ã| أثرها يظهر Øjالقلب ã| أّوً� ملحوظة تكون ا Øuٕا ا¡�ة ã|@وسبق
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سدر ١٠٠

والض0ل@/ الشّک نتيجة ã| Iصل ا Ø̂ ٕا وهيى
ٕا( السدرة ã|و واLراف@/ ض0ل أثر ã| مذمومة كوuا ٕا( ا¡�ة ã| فالنظر

نف«Îا@/ ã| ذّم و� مدح فzا فليس اختيار@, دون من ا¡الة هذه Iقّق
يصنع@/ ما يدريى � سادٌر وهو ه@, ÔÍ½ب َسِدر فيقال

واDÒGن كر @مقامات@السُّ ã| Fك الروحانّية@واXعنويّة, @اXراحل ã|@ع*@أنسبXا وهذا
السلوك@/ مراحل من حو والصَّ

أثـر ã| للسالک ن ÒDÒGا حالة حصول عن عبارة الباطنّية@: اXراحل ã| فالسدر
وا�Fل@/ واللطف النور جاذبة ã| ا�ستغراق

مراتب@: ا¡قيقة Gذه ٕاّن Øj
أ�@ك.@, اXوت وهو اختياراً اXاّدة عن اXوت بعد تظهر ا Ø̂ ٕا مyا@: مرتبة فأّول
الروحانّية@/ مس� ã|ويسلک والصفا@, والنورانيّة اXلكوت nعا ٕا( بعد يتوّجه حيث
النـفس عـن اÇXوت وهو أ�عظم اXوت بعد Øتتج� ا Ø̂ ٕا مyا@: الثانية واXرتبة
وا�0ل@, ا�Fل نور ã| ويستغرق خالصاً العزيز ا� ٕا( بعُد يتوّجه حيث وأ�نانّية@,

والسدر@/ اDGن مقام له وJصل
/@ الُمنتهيى ٕا( انxي ٕاذا وذلک الyائّية@, درة السِّ الثالثة@: واXرتبة

ةَ دَر السِّ Ï Ò¿يَغ ٕاذ اXأويى َجنَُّة ِعنَدها الُمنَتهيى ِة ِسدَر ِعنَد اُخَري نَْزلًَة َرآه َوَلَقد
/@١٤ . ٥٣ ـ ×Ï¿يَغ ما

ومنxي السلوك UصوصXنxي وَصحو ن ÒDه مقام عند وIقّق نزوٍل عند أيى
للناس اXطلق اXأوي مقام ã| ã,ّال ا�نّـة وهناك ـ والُمنتَهيى الَمبدُأ هو ـ العبيد س�
ما@يغشاها السدرَة ويَغ¿Ï@تلک � جّنة@@فوقها, ã,ّال ا�نّة وهيى ـ الَمْرجع@واXآب ـ@@وٕاليه
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١٠١ سدر

حال ã| هو ٕاليه اXنxيى اXقام ذلک ٕا( والواصل والعظمة@, وا�0ل ا�Fل أنوار من
/@ Ø ãçال0ّهو وال}اء النور ã| واXستغِرُق درة@, السِّ

Iت واضمحّل وجوَده ãÏ»ون نفسه عن غفل اXقام@: ٕا(هذا وصل فالسالک@ٕاذا
ُسكـر ã| ح�ان وصار ا�Fل@, نور ]شاهدة عينه وسدرت اXتعال ا� ج0ل بارقة

ن@/ ÒDوه وَصحو
وإ�دبـار الطبيعة عن باXوت تظهر ا Ø̂ ٕا السدرة@: من واُ�و( الثانيـة واXرتبة
ا�رتـباط واشتّد والتوّجه إ�قبال ازداد Fّوكل وجّل@, عّز ا� ٕا( وإ�قبال اXاّدة عن

والسدرة@/ ا¡�ة ٕازدادت وا�خ0ص@:

/@ Ø ãæالروحا اXقام ã| َدر السَّ وهو َدَر@, السَّ من ع�نوع تدل ِفعلة درة والسِّ
/@٢٨ . ٥٦ ـ ضود ÒU ِسدٍر ã| � Ò̈ا أصحاُب �ما Ò̈ا وأصحاُب

أمور@: ع� هنا التنبيه وينبغيى
nعا عن اXوت بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا ال¿Êل أصحاب من ا¨� أصحاب امتياز ـ ١
افـHاق@, Fyبي يتحّصل � nالعـا هذا عن يتجاوز n fا اختياريّاً@, أو طبيعيّاً الطبيعة

/@ ّ اXاّديى التعيّش ã| Fا@كهHش�
ع� الناس كان اُ�خروّية@: ا¡ياة وظهرت الدنيـوّية@, ا¡ياُة انَقضت ٕاذا ـ ٢
وٕامّا ا¨�@/ أصحاب من فهو فzا@: ]ا مت0_ة ونفسه ا�dخرة@, nبعا مبxجة ٕامّا صنف�@,
وتـعّلقت الصفات برذائل واتصفت أ�عFل سـيّئات من اجHحت ÇXا مت0_ـة غ�
اُ�و( الفـرقة ع� ميمونة ا¡ياة تلک فٕاّن ال¿Êل@/ أصحاب من فهو ماّدّية@: بع0ئق

الثانية@/ دون

البدن Xوت الدنيا@: ا¡ياة ã| Xا مغايرة ا�dخرة nعا ã| والتغّذيى ا�لتذاذات ـ ٣
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ل0ٕنسان Zكن � افتقدت ٕاذا Í½الب حاّسة فٕاّن وجوارحه@, وجهازاته ه وحواسِّ وقواه
كيف النفس عن انقطع ٕاذا والبدن /@ التغّذيى له Zكن � مات اËÉGٕاذا وجهاز إ�بصار@/
وكذلک الدنيا@, ا¡Çياة تغاير ا�dخرة nعا ã| فا�لتذاذات وقواه@/ أموره جريان يصّح

أمورها@/ وسائر اXدِركة القوي
wذه تدرك � ا Øu@�ٔ صحيح@, غ� ا�dخرة@: nعا خصوصيّات عن البحث ـ ٤
nالسـا بالتعقّل كليّة أمـور مyا يُدَرك نعم ا�سـدانّية@, ا�سـFنيّة الطبيعـيّة ا¡واّس

الروحانّية@/ والقوي الصافية والبص�ة
أمـر فٕانّه ,@ Ø ãæÊ»ا� اXعاد ننكر بأ@نّا اXباحث@: هذه أمثال من ُيتوّهم و� ـ ٥
القـوي Çwذه لنـا مدركة غ� وخصوصـيّاته البحـث@, عن خارج ّ تعبّديى ّ اعتقاديى
ومن ,@ ّ اXاّديى Ø ãæا�سدا � Ø ãæÊ»ا� اXعاد بلزوم اعتقادنا أّن مع ا¤دودة@/ وا¡واّس
الكثافة جهة من مراتب له Ë»ا� فٕاّن با�سد@, يتعلّق وما اXاّديى nالعا انتفاء اXسلّم

الروايات@/ ã| به ح ØÍ½م وهذا واللطافة@, واòشونة
مناسب@/ غ� بالنَّبق@: المسّماة بالشجرة اXورد ã| الِسدر تفس� ـ ٦

6مأخوذ النبق شجرة وعنوان ن@, ÒDGوا Øالتح� هو اXاّدة ã| أ�صل أّن ـ فأّوً�
الع.ّية@/ Aمن

وتفّوق امتياز Gا ليس الشجرة هذه Iت ا�سHاحة أو السك* أّن ـ وثانياً
ا¨�@/ بأصحاب Oتص Ø,ح زائد@,

له يب` ف0 ا�dخرة nعا ٕا( با�نتقال مات ٕاذا وقواه ّ اXاّديى البدن أّن ـ وثالثاً
ا�سHاحة من ,@ Ø ãæا�سدا البدن ٕالzا Jتاج أمور ٕا( و�Jتاج اXاّدّية@, باُ�مور التذاذ

واللطافة@/ الطبيعيّة باللذائذ وا�لتذاذ الطراوة ومشاهدة وا�ستظ0ل
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١٠٣ سدس

تدّل ,@ ã| ـ كلمة فٕاّن التفس�@, ذلک ã!يُن ِسدر@: ã| ـ تعا( التعب�بقوله ـ ورابعاً
Iَت ـ Pملة التعب� حينئٍذ واXناسب الشجرة@, مفهوم تناسب � وهيى الظرفّية@, ع�

ِسدر@/

Iّول من اXتحّصل ن ÒDGوا ا¡�ة هو در@: السِّ من اXراد يكون أن Øفيتع� ـ ٧
والنور@/ الروحانيّة nعا ٕا( والتوّجه nالعا وتبّدل أ�حوال

صفاء فzا ا¡�ة تلک أّن ٕا( ٕاشارة فهو با¢ضودّية@: در السِّ توصيف وأمّا ـ ٨
أنـواع سائر ã| Fك كالشوك@, ويؤذيى يزاحم ما فzا وليس وانعطاف@, ولينة ولطافة

/@ ّ اXاّديى Øالتح�
من مyا@, وا�ستفادة در السِّ شجرة يناسب اXقام فهذا الوجوه@: هذه ومع ـ ٩
وٕازالة أ�وســاخ وتطه� للتنظيف مسـتعملة وأوراقها ظّل ذات شجرة كوuا جهة

والبثور@/ ا¡اّرة أ�ورام
.@@٣٤ ـ َقليل ِسدر ِمن ٍء ãÏ Ò¾و وأثٍل ط Ö Ò̀ @ُكل اُ ã Òçذَوا ß�َت َجنَّ م ß Öz نَّتَ ÒP لناُهم َوَبدَّ

/@١٧

در السِّ aل من ف0بّد لَِسبَأ@, دنيويّة ماّديّة حديقة ٕا( ناظرة الكرZة ا�dية هذه
النَّبق@/ ع�شجرة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سدس@:
أظFء ã| الورود من دس والسِّ سّتة@/ من جزء وُسُدسه@: ء ãÏ¿ال ُسدس ـ صحا
ِسدساً@/ ابلُه وردت أيى الرجل أسَدَس وقد السادَس@/ وَيِرَد `سًة ينقطع أن إ�بل@:
القـوَم وَسـَدْست َسـديس@/ ـدس للسُّ يقول وبعÎÉم سّتة@/ صاروا القوم@: وأسَدَس
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سدس ١٠٤

دوس@: والسَّ سادساً@/ Gم كنت ٕاذا Îم@: Ôºوأسِد أمواGم@, ُسدَس أخذَت ٕاذا Îم@: Ôºأسُد
الطَّيلسان@/

سـتّة من جزء لغة@: ديس والسَّ Hفيف الدال بضّمت�وٕاسكاُن ُدس السُّ ـ مصبا
الثامنة ã| وذلک باِعيَة الرَّ بعد سنَّه أل` ٕاذا :@ Ôالبع� وأسدس أسداس@/ وا�مع أجزاء@,
َرقَّ ما ندس@: والسُّ سّتة@/ بأنف«Îم صاروا أيى فأسدَس@, `سة وكانوا َسديس@/ فهو

الديباج@/ من

وٕازار أجزاء@/ ستّة من جزء ُدس السُّ قوGم وهو العدد@, ã| أصل سدس@: ـ مقا
ِسدسة@/ ا Øu@كأ مدغمة@, ا Øu@أ غ� أيضاً@, هذا fن ّتة@: السِّ فأمّا /@ ØãÏºُسدا أيى َسديس

سـّتة@/ A6ِشش ـ قع

غـ� عـ� التأسيس ã| ـتّة والسِّ ّت السِّ الليـث@: قال ـ ٢٨٢ . ١٢ الّسـ�الxذيب ã| الّدال ٕادغـام أرادوا Çم Øyولك وِسـدسة@, الِسدس أ�صل ã| وYا ,@Fzلفظ
يقولون@: سعد لغة ã| الع� ع� ا¡اء غلبت Fك Fzعل فغلبت التاء Uرج عند فالتقيا
فـ0ن جاء ّكيت@: السِّ ابن وعن ُسَديسـة@/ ِسـتّة وتصّغر معهم@, مع* ã| @@ـ مُّ ÒT @كنُت
بناه سادساً قال fن وقال@: ساتّاً@, وجاء وسادياً@, سادساً ف0ن وجاء وخامياً@, خامساً
فأدغـموا ِسدسة@, وأ�صل وِسّت@, ِستّة لفظ ع� بناه ساتّاً قال ومن دس@, السِّ ع�
الس�ياًء@/ من أبدل وخامياً سادياً قال ومن مشّددًة@, تاء الس�فصارت ã| الدال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بـعض مـyا ويشتّق ا¢صوص@, العدد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

أخواtا@/ ã| سبق Fك انðاعاً@, اXشتقّات
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١٠٥ سدي

يُسـَدُس@, ما أيى مفعـول@, ع� تدّل صـيغة بالتخفيف@: أو بضّمت� ُدس والسُّ
موساً@/ ÒU يكون وما ُمس Ôòكا@

/@١١ . ٤ ـ َوَلٌد لَُه كاَن ٕان تََرَك ا Ø ßWُدس السُّ F Ôyِم واِحٍد ِلُكلِّ ؤ�بََويْه

/@١١ . ٤ ـ ُدس السُّ فiُّمه ٕاخَوةٌ لَُه كاَن فٕان

/@١٢ . ٤ ـ ُدس السُّ F Ôyِم واحٍد فلُكلِّ اُخٌت أو أٌخ ولَُه

ثـ0ثة@, ع� اXال Ë Ø»فيق أ�بوين م�اث ِضعف أ�و�د م�اث أّن ع� يدّل
وثلث�ل0ٔو�د@/ ل0ٔبوين ثلث

الفقهّية@/ اXبسوطة الكتب ٕا( فل�اجع
/@٢٢ . ١٨ ـ بالَغيب اً Öbَر م Ô Ô{كل م ÔÎ Ôºساِد َسٌة Ò̀ وَيقولوَن

ودليل@/ Iقيق دون ومن مستند ب0 قول أيى
/@٧ . ٥٨ ـ م ÔÎ Ôºساد ُهَو ٕاّ� َسٍة Ö Ò̀ َو� رابُعهم ُهَو ٕاّ� ثiَثٍَة وي ÒSِمن يكوُن ما

وسائر واXكان بالزمان Tدودة ج«Êنيّة وقوي Mواّس مأخوذة علومنا فٕاّن

ّ ا¡يى وهو أ�بدّية@, الواجبة أ�زليّة بذاته فهو تعا(@: ا� علم وأمّا إ�مكانّية@, ا¡دود
وا¡دود nالعوا تعا(قبل فهو حّد@, و� مكان و� زمان Jجبه � الّذيى ا¤يط القيّوم
أمـامها عن بأ�شـياء Tيط تعا( وهو ء@, ãÏ¾ كّل ع� mوالقا wا وا¤ـيط وفوقها

/@oَعل ٍء ãÏ Ò¾ ِبُكلِّ اَ_ ٕانَّ ـ وباطyا وظاهرها وxIا وفوقها ويسارها وZيyا وخلفها
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سدي@:
ْدو@, السَّ ذلک من وجه@/ ع� وَذهاب ع�ٕاYال يدّل واحد أصل سدو@: ـ مقا
� مُهم0ً أيى ـ ُسدًي ك Ò8ُي أن إ�نساُن َسُب Ö ÒJأ ـ ومنه الس�@/ ã|الرأس ركوب وهو
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سدي ١٠٦

صحيحاً كان فٕان ْدو@, السَّ هو ا Ø̂ ٕا ْوز Òبا� بيان الصِّ َزْدُو اòليل@: قال يyُي@/ و� ُيؤمر
تفاريقه@, اسHَخْت ٕاذا النخُل أسَدي الباب ومن يده@/ من Oلّيه ٔ�@نّه الباب@, من فهو
عـمرو أبو وكان دية@/ السَّ ذلک من والواحدة اليـد@, من Ø�¢ا ء ãÏ¿كال يكون وذلک
ٕاذا ليـلتُنا سِدَيْت يقال ,@ النَّديى :@ ديى والسَّ َسداءة@/ الواحدة Wدود@, داء السَّ هو يقول@:
ما وهو ,@ ديى السَّ الباب ومن به@/ مل Ôvو مله Ôvالسحاب ٔ�ّن ذاك@, من وهو َنداها@, @ك<
أخذها ٕاذا أمَته ف0ن تََسّدي الباب ومن معروفاً@, ف0ن أسدي يقال ُعرف@, من يُصطَنع

علzا@/ بنفسه َرمي كأ@نّه فوقها@, من
داة والسَّ النسج@, ã| طوً� ّد ÔZ ما وهو اللُّحمة@, الثوبخ0ف من ديى السَّ ـ مصبا
دي والسَّ َسداه@/ أeت الثوب@: وأسديت أسداء@, وا�مع َسديان@, والتثنية منه@, أخّص
ك< َتِعب@: باب من سدية فهيى أ�رُض وَسِدَيت الزرع@/ يعيش وبه اللّيل@, نَدي أيضاً@:
مّد البع�سدواً@: وسدا ء@/ ãÏ¿ال Lو يده مّد قال@: باب من سدوا الّرجل وسدا سداها@/

مهَم0ً@/ أيى ُسدًي تركته وأسديته@: الس�@/ ã| يده

إ�بُل تَْسدو Fك ء@, ãÏ¿ال Lَو اليد مَدُّ ْدو@, السَّ الليث@: قال ـ ٣٧ . ١٣ الxذيب
وف0ن فرة@/ Ô¡ا ã| wا فرموا وز Òبا� لعبوا ٕاذا الِصبيان يَْسدو Fوك بأيدvا@, س�ها ã|
أيى Ìون Ù»فXا قال ُسدًي@@/ ُي8َك أن تعا(ـ ا� وقوُل Lوه@/ ينحو أيى وكذا@: كذا يَسدو
ãٕابـ� أسـديت زيـد@: ãèأ وعن اXهمل@/ دي السُّ قلت@: /@ ّ مyَيى و� مأمور غ� يHُك
وتَسّدي وقهَره@/ ع0ه ٕاذا أ�مَر@: ف0ن تَسّدي ويقال@: َدي@/ واËº�ٕالسُّ ا@, ÔxلYأ ٕاسداًء:

ع0ها@/ ٕاذا جاريَته@: الرجل وتَسّدي فوقه@/ من أخذه ف0ناً@: ف0ن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وتدب� فكر دون من جانب ٕا( ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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١٠٧ سدي

مهملة أو با�وز@, اللعب ã| Fك بذاtا مهملة ا¡ركة تلک كانت سواء صحيح@, ونظم
لغواً@/ الباطلة اXهملة ا¡ركات ã| Fك الصحيح القصد بانتفاء

ã| و� كيفاً و� Ó ØFك منظّمة غ� Çا Øuفٕا الليل@, ã| النازلة والبلّة النَّدي ذلک ع�من ركب ـ بقوGم عنه Ø.ويع الس�بغ�رويّة ã|صوصU ãÏ¿م ذلک ومن ا�ريان@/
نفسـه ã| فهو طوً�@, النسج خيوط من Zّد ما وهو دي السَّ ذلک ومن رأسه@/ أو رأسه

مهمل@/ اللُّحمة وقبل

و� استعt�Fا@, موارد ã| م0حظxا من و�بّد اXاّدة@, ã| مأخوذة القيود فهذه
القيود@/ رعاية بدون مورد ã| اXاّدة ٕاط0ق يصّح

/@٣٧ . ٧٥ ـ ُسدًي َك Ò8ُي أن إ�نساُن سُب Ö ÒJأ

ضم�إ�نسان@, من وحال ْدو, السَّ من ٕاËºمصدر ُسَدٌو, أو ُسْدٌو @أصله ديى السُّ
َر@كضاً@/ جئت فيقال@: كالصفة@, اXع* ã| وهو

طـلَـَع زبـٌد كبَْغـتًة بك<ٍة يقـُع حاً� منّكر ومصـدٌر

مُباِغتاً@/ أيى

من ويعمل يتحّرك أن أيى دي@, السُّ حالة ع� وهو يHُك � إ�نسان ٕاّن ُيراد
مـا يـدريى � وهو ومنxاه@, وَمبدئه حياته أمور ã| وتعقّل وتدّبر صحيح فكر دون

يس�@/ مقصد ّ أيى وٕا( يكسب وماذا يفعل
باY�ٕال@: التفس� يصّح و�

اXاّدة@/ ã| أ�صل خ0ف أ@نّه ـ فأّوً�

يـقال � الدنـيا@: حياته جريان وتدب� الدنيويّة باُ�مور اXشتغل أّن ـ وثانياً
واXعاد@/ اXبدأ ٕا( متوّجه غ� كان ولو مهِمل@, ٕانّه عرفاً

كّل ويشمل بل كّلها@, اXقصودة للموارد وأcل أدّق اXذكور اXع* ٕاّن ـ وثالثاً
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Ìºب ١٠٨

منظّم صحيح برنا¶ و� مراقبة و� Tاسبة أموره ã| له ليس غ�ه@, أو مؤمن من فرد
تعا(@/ ا� ٕا( سلوكه ã|

م Øuفٕا دي@, السُّ ع�حالة حياtم تدوم بأن ا¡ياة تلک ٕادامة من@تركهم@: واXراد
Aرسيدگي@= وحساwم@6]ع*@ا�ختبار@والدقّة اXب*, ع�@هذا @جريان@أمرهم ã|@يعملون
ماّدة من مستحدث وهو الدوام@, اقتضاء فيه ليس وجودهم أساس فٕاّن باطل@: هذا
برناVهم زمان وTدوديّة حا�tم Iّول عن الغفلة Gم فكيفNوز Tدودة@, ضعيفة

بقوله@: تعا( أشار اXع* هذا وٕا( وانقضائه@/
َفَسّوي@@/ َفَخَلَق َعلََقًة @كاَن Ú Ôj ×� ÔZ Ý ãَم� ِمن ُنطَفًة يَُک nأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºب@:
من باً ÖÌ Òº اXاُل وÌºب ذهب@/ قعد@: باب من Ìوباً Ôºأ�رض ã|ب ÒÌ Òº ـ مصبا
أنَدُه � ويقال باXصدر@, تسمية ٌب ÖÌ Òºو سارٌب فهو راع@, بغ� uاراً رعي قتل@: باب
ã| ط0قاً اللفظة هذه وكانت شاءت@, حيث َترعي أتركها بل ٕابلَک أرّد � أيى بَک@, ÖÌ Òº
النََّفس@, Ìب@: Ù»وال @طريقه@/ َبه@أيى ÖÌ Òº َخلِّ ومنه@يقال الطريق, Ìب@أيضاً: Ò»وال ا�اهلّية@/
Ìب@: Ù»وال الغـضب@/ ء بطيى الّصدر واسع ويقال البال@, ّ رخيى أيى Ìب Ù»ال واسع وهو
القِطعة Ìبة@: Û»وال أÌºاب@/ وا�مع والوحش@, والقطا والشاء والبقر النساء من ا�Fعة
له@, مَنفذ أ�رض� ã|بيت ب@: ÒÌ Ú»وال وُغَرف@/ غرفة مثل ب ÒÌ Ôº وا�مع Ìب@, Ù»ال من
ٕا(موضع منفذ له كان فٕان أÌºاب@, وا�مع به@, ÒÌ Òº ã| الوحُش َب ÒÌ»وان الوكر@/ وهو
والَمسـَربة@: لغـة@/ والفتح العانة@, ٕا( يأخذ الّصدر شعر والَمسُربة@: النفق@/ فهو آخر
الرصاص واÌº�ُّب@: مÇyا@/ اòارج �ن«Ìاب بذلک يت Ùd وUرجـه@, الغائط ري ÒV
Ìºابيل@/ وا�مع درع@, أو eيص يُلبسمن ما وال«Ìبال@: اÌº�ُف@/ عن معّرب وهو
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١٠٩ Ìºب

من أ�رض@, ã| والذهاب ا�تِّساع ع� يدّل وهو مّطِرد أصل Ìºب@: ـ مقا
أ�رضراعياً@, ã|بÌ»ين ٔ�@نّه والشاء@, الظِّباء من القطيع وهيى Ìبة Û»وال Ìب Ù»ال ذلک
ومنه إ�بل@, ã| أصله الس� بفتح Ìب Ú»وال قالوا@: النساء@/ من Ìب ß»ال عليه aل Øj
شاءت@/ حيث لتذهب ٕابلک أرّد � أيى بَک ÖÌ Òº أنَدُه ف0 ãGاذه للمطلَّقة العرب تقول
ب ÒÌ Ú»ال الباب هذا ومن شاء@/ حيث يذهب طريقه أيى Ìºبه َخلِّ يقال زيد@: أبو وقال
اXاء ٔ�ّن رز@, Òòا ب@: ÖÌ Ú»وال /@@ باً ÒÌ Òº َب ßÌ Òº وقد اXزادة@, من السائل اXاء وهو ب ßÌ Ú»وال
والَمْسَربة@: Ìوباً/ Ôºب ÒÌ Òº وقد أ�رض, ã|الذاهب والساِرُب@: Oرج@/ منه@أيى ين«Ìب
فيه@/ جاٍر ع�الصدر سائل كأ@نّه ٔ�@نّه بذلک يى Ød ا Ø̂ وٕا الصدر@, وسط النابت الشعر

تـعا( قال اXنحـدر@/ اXكان ُب@: ÖÌ Ú»وال ُحـدوٍر@/ ã| هاب الذَّ Ìب@: Ú»ال ـ مفر
ُحـجرها@, ٕا( ا¡يّة وان«Ìبت سال@/ الدمع@: ب ÒÌ Òºو /@@ باً ÒÌ Òº البَحر ã| َسبيله َذ Ò ÚHـ@@فا
الذاهب والساِرُب@: سقائه@, من متقّطر ب@: ßÌ Òºو ٌب ÒÌ Òº وماء السقاء@, من اXاء ب ÒÌ Òºو
إ�بل@/ ã| وتُعوِرف ورا@كب@/ كَر@كب ساِرب bع ب ÖÌ Ú»وال كان@, طريق َّ أيى به ÒÌ Òº ã|

الع�@/ مرأي ã| �ن«Ìابه وذلک كاXاء@, اXفازة ã| ال0ّمع Ìاب@: Ú»وال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع* فهذا اòفاء@, بعد Iّرك مع الظهور هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اòفاء@/ مع السكون مقابل ã|

فـيمن فيقال اXوارد@: باخت0ف اòصوصـيّات جهة من اXفهوم هذا وOتلف
وذهبت للرعيى ظهرت مال قطيعة ã|و /@@ Ìوباً Ôº ب ÒÌ Òº ٕانّه وا¡ركة@: ز Ø.الت منه يُري
اXاء ã|و Ìبة@/ Ö»َم ٕانّه رجه ÒUو الغائط ري ÒV ã|و باً@/ ÖÌ Òº َبْت ÒÌ Òº ا Øuٕا وٕاليه@: اXرعي ã|
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Ìºب ١١٠

ã| يHاءي قفر مفازة من قطعة ã|و ٌب@/ ÒÌ Òºو ٌب ßÌ Òº ٕانّه اXزادة من اHXشح أو السائل
ã|و و[Çّوجه@, اXاء Pريان فيتظاهر اXاء@, فيه يتمّوج @كأ@نّه Ìºاباً النور انعكاس أثر

اXال@/ قطيعة ã| Fك زة Ø.تXا الظاهرة فهيى العانة@, ٕا( الصدور ã| النابتة الشعور

مطلق � وا¡ركة@, الظهور Vري هو طريق ع� اXاّدة تطلق اXناسـبة وwذه
ا�ريان@/ هذا ã| واقع وع�نَفَس الطريق@,

وسارٌب ـْيِل باللَّ ُمستخٍف هَو َوَمن بِه َجَهر َوَمن الَقوَل ÚÌ Òºأ َمن ِمنكُم َسواٌء@
/@١٠ . ١٣ ـ اِر Úyبال

ã|السارب ذ@كر فقد ار@, Øyبال ويظهر يَ«Ìب ومن باللّيل ã Ù!التخ يطلب مَن أيى
/@ ã!ستخXا مقابل

والنور اللّيل@والyار فٕاّن ٕا(@ا�@تعا(@: بالنسبة @والسارب ã!ستخXا تساويى وأمّا
وا¡واّس ٕا(القوي وبالنسبة اXاّدة nعا ã|حجب هيى ا Ø̂ ٕا وإ�خفات وا�هر والظلمة
للحجب فليس الروحانّية@: ٕا(ا¡واّس وبالنسبة nالعا هذا وراء ما ã| وأمّا ا�«Êنّية@,

فzا@/ تأث� اXاّدية
/@٦١ . ١٨ ـ باً ÒÌ Òº البَْحر ã| َسبيلَه َذ ÚHفا F Òtُحو نِسيا Fy بَيْ مَع ÒV َبَلغا ØF َفلَ

ã| وهو اXاء@, ã| ا�ريان وهو بالطبع له جعل الّذيى سبيله ا¡وت ذ ØHفا أيى
ا�ريان@/ من Wنوعاً وكونه ا¤دوديّة من التظاهر أيى ال«Ìب حالة

ا¡اجة عند يتسنّه لئ0ّ ماء ã| وTفوظاً حيّاً كان ا¡وت بأّن القول يبعد و�
البحر@/ ã| سبيله ذ ØHفا البحر@, من قريباً هناك وضعوه وقد الطعام@, ٕا(

يكون dک ã| ويستعمل والتحّرك@, ا¡وت]ع*الرَوغان اXع*أّن هذا ويؤيّد
ا¡وت@/ راجع ـ @كاً ومتحرِّ حيّاً
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١١١ Ìºبال

اXاء رأي وٕاذا الباطن@, ã| حيّاً وكان الوقت@, هذا قبيل ا¡وت أخذا F Øu@أ أو
وSا@/ ٕاليه فراغ به@: وأحّس

/@٣٩ . ٢٤ ـ ماًء الظَّمآُن سبُه Ö ÒJ ِبِقيعٍة Ìاٍب Ò» كَ م Ô ÔGFأع َكَفروا@ والَّذيَن

الكفّار أعFل كذلک حقيقة@, له وليس ¼Íف ز Ø.وت تظاهٌر Ìاب Ú»ال أّن Fك أيى
بـالنيّات@, أ�عـFل تقّوم فٕاّن دنيوّية@, ومقاصد نفسانيّة ؤ�غراض رياًء يعملون ا Ø̂ ٕا
إ�نسان دام وما مذموماً@, طا¡اً أو مطلوباً صا¡اً يكون العمل@وفصله@وبه روح والنيّة
واÇXقاصد ّ اÇXاّديى ا�Çريان ٕاّ� نـظر له وليس ,@ ّ الدنـيويى والعيش ا¡ياة ã| متوّغ0ً

خالصة@/ صا¡ة نيّة من يتمكّن ف0 النفسانّية@:

/@٢٠ . ٧٨ ـ Ìاباً Òº َفكاَنْت باُل ß: ا ت Ò Ùوُس� أبواباً فكاَنْت Êُء Ú»ال وُفتَحت

ã| ينفخ ٕاذا فاXع*ـ كان@, نوع ّ أيى من ÓDعظ بالفطرة يكون ما ٕانّه ا�بل ã| قلنا

ã| وفطرًة َخلقاً ÓDعظ يكون ما كّل أيى ا�بال ت Øوُس� ال«Êء أبواُب وُفتحت ور الصُّ
فكانتÌºاباً@/ كيفاً@, أو Ó ØFك الطبيعة nعا

Gا �@يب` فوقها nعا ٕا( ت Øوُس� عاXها من خرجت ٕاذا الطبيعيّة العظمة فٕاّن
/@A6^ود Ìاب Ú»مبّدلة@ٕا(ال العظمة وتكون@تلک ا¤دودة, ا¢صوصة العظمة من@تلک أثر
والطبيعة@, الدنيا nعا ã| عنوان أو عظمة أو مقام كّل ع�أّن الكرZة ا�dية فتدّل

عyا@/ با�نتقال ويزول wا@, Oتّص ا Ø̂ ٕا
ون@/ ß>َتْستك Ôrُكن ا@ ß[ ْون ÒGا َعذاَب َزْون ÔQ فاليَوَم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºبال@:
تَ«Ìبَل وقد Ìبال@, ßº فهو لُِبس ما كّل وقيل رع@, والدِّ القميص Ìبال@: Ù»ال ـ لسا
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Ìبال@/ Ù»ال ألبستُه أيى بل@, ÖÌ»َفت وÌºبلته ٕايّاه@, بَله ÖÌ Òºو به
يـذّكر مـعّرب ØãÏºفار Ìاويل@: Ú»وال صحيح@/ Ø ãèبعـر فليس Ìºل أمّا Ìºل@:@
َوله ÖÌ Òºو Ìاوي0ت@/ Òº وا�مع واُ ّنثت@, اُعربت أعجميّة ال«Ìاويل الليث@: قال ويؤّنث@/
وهـيى ا�FÇعة لفـظ ع� Ìاويل Ú»ال جاء :@ ّ أ�زهريى فلب«Îا@/ أيّاها ألبسه ول@: ÖÌ»َفت
ã| مُـ«Ìَولة@: امة Òaو Ìوال@/ ßº يقول أ�عـراب من واحد غ� وdعت قال واحدة@,

ال0ّم@/ من بدل فzا النون أّن يعقوب زعم Ìاويل@, Ú»ال Ìاوين@: Ú»وال ريش@/ رجلها

Ìبال@/ Ù»ال ألبستُه :@ أيى بََل ÖÌ Ò»َفت بَلته ÖÌ Òºو القميص@, Ìبال@: Ù»ال ـ صحا
شلوار@, معّرب معروف@, وهو Ìºوال bع Ìاويل Ú»ال ـ@ للميـبديى اللّغة بديع

أ�ظهر@/ وهو مقلوباً@, ب ُعرِّ أو التعريب ã|فقلب

الفـرس@: ã| وضعه واصل بالفتح@, Ìبال Òº معّرب القميص :@Ì»بالك Ìبال Ù»ال
Ìºدرخت@, Ìºكوه@, كقوGم الفوق@, ]ع* هنا :@Ì Òº الكتف@, ع� يوضع الّذيى الثوب
جـناح ]Çع* أ�صل ã| كان وٕان اليد@, ]ع* هنا بال وكذا ,@ Ø ã̀ ا¡قي بالرأس تشبzاً

الطائر@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã)العا لباسUصوصيلبسع�النصف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
من السافلة القسمة ع� يلبس ما ال«Ìوال أّن Fك عليه@, ويشّد يطرح أو البدن من

البدن@/

خارجيّة لغة من مأخوذة كانت وٕان خالصة@, عربيّة Ìبال@: ßº ـ الكلمة وهذه
نظائرها@/ ã| Fك وتعّربت@,

أو قـطن من كان@, جنس ّ أيى ومن غ�ه@, أو Uيط لباس من أعّم Ìبال ß»فال
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غ�ه@/ أو حديد أو نبات أو صوف
Ìابيَل Òºَلكُم َوَجَعَل أ@كنافاً بال ß:ا ِمن َلكُم َوَجَعَل �ًiِظ َخَلَق ا Ø ßW َلكُم َجَعَل واُ_

/@ ٨١ . ١٦ ـ بأَسكُم تقيكُم Ìابيَل Òºو ّر Ò¡ا َتقيكُم

واÇXعادن ا�FÇد وأنـواع وا¡يوان النبات مyا وكّون أ�رض خلق ا� فٕاّن
مyا جعل Øj وتgيلها ونشوئها تربيxا ã| تأث�اً والقمر والشمس واGواء للFء وجعل
ومع الدنيا@, ا¡ياة ã|العيش وسائل وسائر والفراش واللباس للغذاء مyا يستفاد ما

حياته@/ ٕادامة ã| والوسائل اXواّد هذه من يستفيد ٔ�ن مستعّداً إ�نسان جعل هذا
هـو ما وٕاNاد وقّوة@, منه Mول وهو وOـتاره@, يقصده ما ٕاّ� ل0ٕنسان فليس

ا_@/ ِعند ِمن ُكلٌّ ُقل اXانع@, هو ما اXقتÏÉورفع
كاXظلّة ا¡ّر من إ�نسان حفظ فوائده ومن Ìبال@, Ù»ال ا¡ياة@: ã| الوسائل ومن
جـهة دون ا�Çهة@, هـذه ٕا( ا¡اّرة اXناطق ã| التوّجه فٕاّن الشمسّية@, Gا يقال ã,ّال

ال.ودة@/
إ�نسـان ٕا( يتوّجه الّذيى وا�بت0ء الشّدة من Jفظ ما ال«Ìبال@: من وأيضاً
شّدة@, كّل ع� شـموله وZكن ا¡رب@/ ã| كالدرع وه0ك@, خطر معرض ã| وNعله

وغ�ها@/ واXطر@, الشديد@, وال.د العاصف@, @كالر´
إ�مكانات وسائر وبقائها تكّوuا و¾Ìائط وكيفيّاtا وIّو�tا أ�ّوليّة فاXواّد
الصانِع@, إ�نساِن نفس بل تعا(@, ا� من هيى ا Ø̂ ٕا ل0ٕنسان مصنوع كّل ã| واXقHنات
الوّهـاب@, العـزيز ا� جانب من أيضاً منه ء ãÏ¾ وكّل وحياته و[يñه وقواه وجوُده
َخـَلَق ا Ø ßW َلكُم َجَعَل ـ ا� من أيضاً وهو تعا(@, منه الظلّـيّة جهة ٕاّ� ل0ٕنسان فليس

/@�ًiِظ
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/@١٥ . ١٤ ـ اُر النّ ُوجوَهُهم ×Ï¿وتَغ َقِطراٍن ِمن Ìابيُلُهم Òº
ع� يشـمل Ìبال Ù»فال كريه@, وهو أ�شجار بعض من يHّشح سيّال القطران

كيفّية@/ ّ جنسوبأيى ّ أيى ومن nعا ّ أيى ã| البدن من جهة Hيس ا ØW النحو هذا
ُتَبّدُل يَوَم ـ واXاّدة ا�سد من ألطف ببدن مبّدً� ا�زاء يوم ã| البدن كان وØXا
السـيّالة اXاّدة من اXراد @فيكون ـ ٤٨ . ١٤ ـ وات ـمى والسَّ رض أ�َ Òَغ� رُض أ�َ
وأ�خـ0ق اÇòبيثة الصـفات من داخله من يHّشـح ما البدن@: ذلک من اHXّشحة
اÇXتظاهرة القـطرات هـذه فـتكون الفـاسدة@, اÇXنحرفة وأ�فكار والعقائـد الذميمة

/@oا�ح ٔ�هل Ìºباً� اHXّشحة
أشّد فهو منه وناشئاً الوجود نفس من كان ٕاذا :@m0Xغ�ا Ìبال Ù»ال أّن !O �
صفات من البدن داخل ã| ا ØW يتظاهر ما أّن Fك اòارج@/ من يوجد ا ØW وعقوبة تأث�اً
أمـور مـن اÇòارج من يطرأ ا ØW ]راتـب اً ØX وتأ عذاباً أشّد راسـخة@: ظلFنيّة خبيثة

ج«Êنّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºج@:
ال«Ìاج@, ذلک من وا�Fل@, ع�ا¡سن@والزينة يدّل صحيح أصل Ìºج@: ـ مقا
َحّسنه@/ أيى وجهه ج ØÌº ويقال زينته@, هو للداّبة@, Ìج Ú»ال ومنه وحسنه@, لضيائه يى Ùd
Ìوج@/ Ôº وbعه @الرجل, يى Ùd@يج@وبه ÒÌ Ôº@وتصغ�ه معروف, Ìج@الداّبة@: Òº ـ مصبا
صباح@, ßXا Ìاج@: Ù»وال Ìºجاً@/ عليه عملت أو Ìºَجه عليه شددت الفرس@: وأÌºجت
والدهـن@/ الفـتيلة فـzا ã,ّال اÌ»ßXجة علzا توضع ã,ّال والَمْسرَجة@: ج@/ ÔÌ Ôº وا�مع
وأصلها أعجميّة كلمة الزبل وال«Ìج�@: /@ Ó*ومع وزناً أوقدته مثل ال«Ìاج وأÌºجت

Ìºك�@/
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وتسـّمي مـعروف Ìاج@: Ù»وال الداّبة@/ أÌºجنا وقد معروف@/ ال«Ìج@: ـ صحا
والطريقة@/ الطبيعة Ìجوجة@: Û»وال Ìاجاً@/ ßºالشمس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اXع*OتلفMسب وهذا والزهرة الوقار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

يناسبه@/ ما له مورد فكّل اXوارد@, اخت0ف
به@/ يðيّن ]ا الوجه ã|و Gا@/ ال«Ìج بشّد هيى ا Ø̂ ٕا الدابّة ã| الزهرة مع فالوقار
القـيد يكون أن ف0زم بال«Ìاج@/ اXظلم البيت ã|و Oتلقـه@/ ]ا الكذب ا¡ديث ã|و

مورد@/ كّل ã| ملحوظاً

� وزهـرة@, وقاراً كونه باعتبار هو ا Ø̂ ٕا به@: يستضاء ما ع� ال«Ìاج فٕاط0ق
وقاراً Fuلكو @أ�@كرم@, Ø ãGع�الشمس@والن ٕاط0قه وهكذا استضاءة@/ كونه@وسيلة مطلق

ا¤يط@/ ã| وزهرة

جهة من أو جهxا@, ومن اXاّديّة اُ�مور ã| يكون أن من أعّم اXع* هذا ٕاّن Øj
أ�@كرم@/ الرسول ã| Fك اXعنوّية@, اُ�مور

وا0Xحة والزهرة واXصباح والضياء النور ومواّد اXاّدة هذه ب� الفرق فظهر
وغ�ها@/

ء ãÏ¾ من متحّص0ً معنويّاً@, أو ماّدياً هو@, حيث من الضياء مطلق النور@: فٕاّن
الظلمة@/ ويقابله نفسه@, ã| متقّوماً يكون أو آخر

ضياء@/ الوجود يقال@: و� آخر@, ء ãÏ¾ من Iّصله فيه ي0حظ والضياء@:
وال.يق@/ الب¿Ìة وصفاء الوجه ٕا¾Ìاق وهو الصباحة من واXصباح@:
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معنويّاً@/ أو ماّدياً ء ãÏ¾ ã| ل Úgت ت0ٔلؤ هرة@: والزُّ
ع�التفصيل@/ حسناً يكن n وٕان Pملته مقبوً� ء ãÏ¿ال كون وا0Xحة@:

ـ ã| Fكـ ال«Ìاج ذ@كـر بعد الوّهاج@, اXنـ�@, ـ ذ@كر اXاّدة@: ã| أ�صل ويؤيِّد
َوّهاجاً@/ Ìاجاً ßºو ُمن�اً@, Ìاجاً ßºو

/@١٦ . ٧١ ـ Ìاجاً ßº مَس الشَّ َوَجَعَل ُنوراً فzّن الَقَمر َوَجَعَل

/@٦١ . ٢٥ ـ ُمن�اً وeراً Ìاجاً ßº فzا َوَجَعَل ُبروجاً Êء Ú»ال ã| َجَعَل الَّذيى َتباَرَك

/@١٣ . ٧٨ ـ َوّهاجاً Ìاجاً ßº َوَجَعلنا ِشداداً َسْبعاً َفوَقكُم وَبَنينا

ã|و برج ّ أيى ã|الشموس مطلق أو منظومتنا ã|الشمس هذه خصوص ف�اد
الشداد@/ السبع من منظومة ّ أيى

وت0ٔلؤ وتوّهج توقّد فzا أيى @وّهاجة@, وهيى منظومته@, ã| وت0ٔلؤ فالشمس@وقار
عاXها@/ ã|

/@٤٦ . ٣٣ ـ ُمن�اً Ìاجاً ßºو بٕاذِنه ٕا�اِ_ َوداِعياً

من� وهو إ�نسانّية@, ل Øgت جهة ã| اُ�مّـة ã| مت0ٔلئاً وقار A6ص الرسول فٕاّن
النفس@/ وtذيب واXعارف وا�dداب والHبية العلم جهة ã|

ّ مـاّديى الشـمس ã|و ,@ Ø ãæروحـا ّ معنويى أ�@كرم الرسـول ã| والت0ٔلؤ فالوقار
به@/ Uصوصة جهة ã| ل Øgمت مyا وكّل /@ ّ ظاهريى

فٕاّن القمـر@, دون ,@A6ص والرسول الشمس مورد ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
غ�Yا@/ دون F{تناس ل Øgوالت والت0ٔلؤ الوقار

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١١٧ Ìºح

Ìºح@:
,@´Ì Òº أمر منه يقال ع�ا�نط0ق@/ يدّل وهو واحد@, مّطرد أصل Ìºح@: ـ مقا
حُت ØÌº يقال الط0ق@, وهو Ìاح Ú»ال ع�هذا مل ÔJ Øj مَطل@, و� تعويق فيه n@يكن ٕاذا
ثيابه@/ من اòارج الُعريان وهو الُمنَسِرح الباب ومن ال«Ìيعة@/ الناقة ح@: ÔÌ Û»وال اXرأَة@/
ح@/ ÖÌ Ú»ال له الّذيى الرجل السارح@: ويقال ,@ الراعيى والساِرح@: /@mالسا اXال Ìح@: Ú»وال
أن وZكن أ�صل@, هذا عن شاّذاً يكون أن ولعلّه حة@, ÖÌ Ú»ال فهيى العظيمة الشجرة وأمّا
الذئب@, حان@: ÖÌ Ù»ال الباب@: ومن ا�هات@/ ã| وَذهاwا �ن«Ìاح@أغصاuا حة ÖÌ Òº يكون

مَطالبه@/ ã| ين«Ìح ٔ�@نّه
بنف«ÇÎا@, رَعْت أيضاً@: Ìوحاً Ôºو نفع@, باب من حاً ÖÌ Òº إ�بُل َحت ÒÌ Òº ـ مصبا
ٕاذا اXرأَة حُت ØÌº قيل ومنه وتكث�@, مبالغة حxا@: ØÌºو يتعّدي@, و� يتعّدي ْحxا ÒÌ Òºو
عر الشَّ حُت ØÌºو باXصدر@/ تسمية ح ÖÌ Òº الراعيى للFل ويقال Ìاح@/ Ú»الËº�ٕوا ا@, Ôxطلّق
Ìحان ßº الكاذب ويقال@للفجر Ìاح�@/ Òº@وا�مع الذئب@وأ�َسد, Ìحان: Ù»وال ت«JÌاً@/

التشبيه@/ ع�
شجرة كّل بل ويقال الشجر@, من ÍÈب ح@: ÖÌ Ú»وال ـ ١٣٢ . ٢ اللغة Çbهرة
قيل اÇXرأة و�دُة Îºلت ٕاذا قوم وقال حاً@/ ÖÌ Òº 0ًÎº إعطاًء وأعطاه حة@/ ÖÌ Òº طويلة
والُمشـط باXشط@, رأÎºا خللت ٕاذا ت«JÌاً@, رأÎºا اXرأة َحت ØÌºو حاً@/ ÖÌ Òº ولَدته
Ìºَحت قـيل Çا Ø[ور الَمرعي@, ٕا( wا غدوَت ٕاذا اXاشيَة وÌºحُت اÌ»ßXح@/ يسّمي
لغة أعتقته@, ٕاذا العبَد حت ØÌ Òºو وُمراح@/ سارح اXال وقالوا Gا@, الفعل فيُجعل اXاشية@,

Ìحاناً@/ ßº أ�سَد يُسّمون ا¡جاز وأهل الذئب@, Ìحان@: Ù»وال Zانّية@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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Ìºح ١١٨

والتحقيق@:
جعل إ�مساك فٕاّن إ�مساك@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
منطلقاً ء ãÏ¿ال جعل وهو اÌº�ٕاح قباله ã|و ,@A6وابسته متمّسكاً@ومرتبطاً@ومتعلِّقاً ء ãÏ¾

متعلِّق@/ غ�
وا�نط0ق الزوجّية@, تعلّقات بقطع اXرأة ã|@كا�نط0ق اXع*@له@مصاديق@: وهذا
برفع واXال اXاشية ã| وا�نط0ق التجّعد@, عن وٕاخراجه شط ÔXبا ´Ì»بالت ْعر الشَّ ã|
الّرقّية@, تعلّق عن باعتاقه العبد ã| وا�نط0ق ,@ الرعيى ٕا( Oرجن Ø,ح عyا ا¤دوديّة
أ�مر ã| وا�نط0ق فيه@, وا�سHسال والتوّسع أغصانه بطول الشجر ã| وا�نط0ق
قيد عن ا�نط0ق وهكذا سعة@, ã|و 0ًÎº يكون Ø,ح اXضيّقة وال¿Ìائط ا¡دود برفع

ا¡ركة@/ ã| البطء يوجب ØFع وا�نط0ق التلّبس@,

والطول@, وال«Îولة@, الذهاب@, ـ من كّل ã| ي0حظ أن �بّد التعّلق@: رفع فقيد
وا�نط0ق@/ والعتق@, ,@ والرعيى واòروج@,

/@٢٣١ . ٢ ـ عروف Ò[ حوهّن ÙÌ Òº أو عروف Ò[ فأمِسكوهنَّ

/@٢٢٩ . ٢ ـ ت«Ì´بٕاحسان أو عروف Ò[فٕامساك مّرتاِن الّطiق

والتخلية الع0قة وب�قطع ,@Fyبي اXرابطة وحفظ التعلّق ب�ٕابقاء اXرء Øفيخ�
ـ ِلَتْعَتدوا ÍßÈاراً ِسكوهّن Ô] َو� ـ باXعروف Fyم كّل يكون أن و�@بّد وا�سHسال@,

/@٢٣١ . ٢

iًي Òb Ìاحاً Òº حوُهنَّ ÙÌ Òºو fتِّعوُهنَّ ///@iًي Òb Ìاحاً Òº ْحكُنَّ ÙÌ Òº واُ َمتِّْعكُنَّ اُ Ò Ö�َفَتعاَل
/@٤٩ و ٢٨ . ٣٣ ـ@

اخت� ع�@الت«Ì´@ٕاذا ا¦تيع فيقّدم متاعاً@/ شخص@متمتّعاً@وإعطاؤه جعل ا¦تيع:
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١١٩ Ìºد

طـريق بأbل ´Ì»والت الط0ق Øj با¦تيع@, اXطلّقة ترضية حينئذ فال0ّزم ,@´Ì»الت
واللطف@/ إ�حسان يصدق Ø,ح برنا¶@, وأحسن

/@٦ . ١٦ ـ «Ìحون تَ Ò�وح تُرJوَن Ò�ح اٌل Òb فzا َوَلكُم

ٕا(الgال ومرجعه والتناسب@, النضج فيه اجتمع ØFع عبارة ٕانّه bل@: ـ ã| قلنا
عيش@, وسعة رفاه وبدّو النعمة ظهور ٕا( ٕاشارًة ل0ٔنعام ´Ì»والت وإ�راحة والبلوغ@,

ا�هة@/ هذه ã| وبلوغ ونضج كFل فله
وهو بإ�راحة فٕاّن ,@´Ì»ع�الت إ�راحة فيقّدم ا�Fل@: بيان ã| اXقام كان وØXا

ا�Fل@/ بتحقق يقطع الُمراح@, ٕا( الَمرعي من الرجوع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºد@:
وما النظـم Lو بعض ٕا( بعَضـه ء ãÏ¿ال ضمُّک د@: ÖÌ Ú»وال ـ ٤٦١ ـ ا�شتقاق
ر وَقدِّ ـ الت>يل ã|و بعض@/ ٕا( بعÎÉا حديد ØËÈ أيى الدرع ُد ÖÌ Òº قوGم ومنه أش}ه@,
ُرم Ô¡ا ر ÔÎ¾�ٔا أَتعرف :@ Ø ãèٔ�عرا وقيل غ�ه@/ أو َخرز من اXنظَّم د والُمسرَّ د@/ ÖÌ Ú»ال ã|

فرد@/ وواحد د ÖÌ Òº ث0ثة ٔ�عرفها@: ã Øæٕا فقال@:
يـتّصل كث�ة أشـياء ã)توا ع� يدّل وهو منقاس@, مّطِرد أصل Ìºد@: ـ مقا

َلق@/ ß¡ا عمل من أش}ها وما روع للدُّ جامع Ëºٕا د ÖÌ Ú»ال ذلک من ببعض@/ بعÎÉا
واÌ»ßXد@: الو�ء@/ ع� به أتيت قتل@: باب من داً ÖÌ Òº ا¡ديث Ìºدت ـ مصبا
وال«Ìادق سقف@, ب0 شقق من اòيمة حول يُدار ما وال«Ìادق@: رز@/ ß¢ويقال@ا ثقب@, ßXا

الفسطاط@/ ال«Ìادق عبيدة@: أبو وقال البيت@, ع�صحن ّد ÔZ ما أيضاً@:
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Ìºد ١٢٠

يقول الفّراء@: قال د@, ÖÌ Ú»ال ã| ر وَقدِّ ـ وجّل عّز ا� قال ـ ٣٥٦ . ١٢ الxذيب
ã| د ÖÌ Ú»ال الزّجاج@: وقال َلق@/ Ò¡ا Ë ß½فيف غليظاً و� فينفِلق دقيقاً رع الدِّ ِم«Êر Qعل �
ف0ٌن د ÒÌ Òº ويقال مُتتابعاً@/ بعض ٕاثر ٕا( بعض يتّسق Ø,ح ء ãÏ¾ ٕا( ء ãÏ¾ تَقِْدمة اللغة
التـفس�@: ã| وقال وا�ه@/ ٕاذا الصوَم@: ف0ن د ÒÌ Òºو تاَبعه@, ٕاذا داً@: ÖÌ Òº Ìُده Ö»َي ا¡ديَث
طرفها ٕا( ا¡لقة طرف تقديرك ْمر السَّ ٔ�ّن اللغة@, من خارج غ� وهو ْمر السَّ د ÖÌ Ú»ال
د ÖÌ Ú»ال اللـيث@: وقال وَزّراد@/ اد ØÌ Òº لصاح}ا قيل ومنه َرد@, الزَّ د ÒÌ Ú»وال قال@: خر@, dا�
طرفا فُيثقب د ÚÌ»ُي ٔ�@نّه داً ÖÌ Òº يى Ødو َلق@, Ò¡ا عمل من ها Ò{أش وما روع للدُّ جامع Ëºٕا
ف0ن د ÒÌ Òº بكر@: أبو وقال ثقب@/ ßXا واÌ»ßXد@: د@, الُمسرَّ لَق Ò¡ا فذلک باÊ»Xر@, حلقة @كّل
رع الدِّ Ìºدت قوGم من وأجاده@, درسه أحكم أيى ّوداً@, ÔV gاً ÔT درسه معناه الكتاب

ها@/ Òمَسام� أحgَت ٕاذا
واستع�لنظم ا�لد@, وخرز الدرع كنسيج ويغلظ Oشن ما خرز ال«Ìد@: ـ مفر
Ìºاط ÇLو والزراد Ìاد Ù»وال وَزرد@, ٌد ÖÌ Òº ويـقال د@, ÖÌ Ú»ال ã| ر @وَقـدِّ ـ قال ا¡ديد@,

وزراط@/ و¼Íاط
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بالنسج شبzاً بآخر أجزاء أو ء ãÏ¾ وصل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

كالشباك@/ واòرز@,
والتتابع والنسج@واòصف@والنظم@والوصل اòرز ـ ومواّد اXاّدة ب�هذه والفرق

:@ ØËÉوال ã)والتوا واللحوق
مثقوب هو ما نظم أو الثقب ٕا( Jـتاج كا�لد ء ãÏ¾ خياطة هو اòـرز@: ٕاّن

@كا¡ّب@/

www.attaweel.com



١٢١ Ìºادق

وأمثاله@/ للثوب ا¡يا@كة هو والنسج@:
كالنعل@/ وخرزه@, ع�مثله ء ãÏ¾ ٕاطباق هو واòصف@:

ب�أ�جزاء@/ وارتباط ترتيب مع bع والنظم@:
الفصل@/ يقابل وهو الصلة مطلق والوصل@:

مع*@/ أو ظاهر ã| منفصلة أو متصلة مطلقة تبعيّة والتتابع@:
ء@/ ãÏ¾ وراء Dف ء ãÏ¾ وقوع :@ ã)والتوا

عنه@/ بعيداً كان بعدما سبق ما ٕادراك واللحوق@:
منه@/ أقوي هو ما ٕا( ء ãÏ¾ وصل :@ ØËÉوال

أخري@, مع فلّزيّة أجزاء ربط هيى ال«Ìد@: ماّدة ã| ا¡قيقة ٕاّن نقول أن وZكن
ã| Fك خشنة@, شديدة صلبة أشياء ّ أيى ربط ã| تستعمل Øj وأمثاGا@, الدروع ã| Fك@
أ�حـاديث وربـط متواليـة الصيام أيّام وربط صعبة ومسائل مشكلة مطالب ربط

وهكذا@/ اXستصعبة
/@١١ . ٣٤ ـ Ìد Ú»ال ã| ر وَقدِّ ساِبغاٍت اعَمْل أن ديَد Ò¡ ا @لُه وألنّا

صنعة ã| وتكون فzا@, تضييق � سابغة مصانع ا¡ديد ل� أثر ã| لتعَمل أيى
دقيقة@/ ومقاييس وع�معاي� دقيق لطيف وتقدير ع�تدب� والدروع د ÖÌ Ò»ال

أن �@بـّد د ÖÌ Ú»ال ã| والتقدير اXصانع ã| التوّسع أّن ع� قرينة ا¡ديد فتلي�
خصوصه@/ ã|و ا¡ديد ٕا( راجعاً يكون

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºادق@:
/@ñهل الدِّ وهو Ìادار@, Òº بالفارسيّة وأصله معّرب@, ØãÏºفار Ìادق@: Û»ال ـ ب الُمعرَّ
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Ìºادق ١٢٢

Ìادق Û»وال الزّجاج@: قال Ìادقات@/ Ôº وا�مع بالبناء@, أحاط ما Ìادق@: Û»ال ـ لسا
أ�ث�: ابن ء@/ ãÏ¿ع�ال اXشتمل ا¡ائط أو اÍÉßXب ã| قّة الشُّ Lو ء ãÏ¿ب أحاط ما @كّل
من ء ãÏ¿ب أحاط ما كّل وهو موضـع@, غ� ã| Ìادق Û»ال ذ@كر ا¡ـديث ã| ورد وقد
ِمن وِظّلٍ ـ@ تعا( قـوله ã| التفسـ� أهل بعض وقال ِخـباء@/ أو ِمÍÉب أو حائط
ـّد Ô] ã,ّال Ìادقات Û»ال واحد Ìادق Û»ال :@ ا�وهريى النار@/ أهل Ìادق Ôº من هو موم@: Ö ÒJ
الساطع@/ الغبار وال«Ìادق@: Ìادق@/ Ôº فهو ُكرُسف من بيت وكّل الدار@, صحن فوق

وبعده ألٌف ثالثه مفرد Ëºٕا ك0مهم ã|وليس معّرب@, ØãÏºفار Ìادق@: Û»ال ـ مفر
حرفان@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع*يشمل وهذا تبعه@, ا ØW ء ãÏ¿ال ع0 ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اXرتفع@/ والغبار الدار فوق Zد وما واليحموم اòباء

والتـبعّية@, إ�حاطة باعتـبار ,@FGوأمثا وا¡ائط ñهل الدِّ ع� ٕاط0قـه وZكن
اXنظور@/ ا¤ّل ويتبع يعلو ا ØW ا Øuفكأ

/@٢٩ . ١٨ ـ Ìاِدُقها Ôº wم أحاَط ناراً Ò�Xِللظّا اعَتْدنا ٕانّا

ظُلFُُت الظُّلم ـ@ الظلمة هو الظلم أثر كان ا ØXو ]ع*الxيئة@/ العتد من إ�عتاد@:
/@nللظا Ìادقاً Ôº منه اXرتفعة اXنبعثة الظلFت فتكون ـ@ القيامة يوم

الّذيى ا¡ّق عن والتجاوز والتعّديى ا�Lراف يوجب الظلم أّن ذلک@: وتوضيح
ٕانّا فلَيكُفر شاَء وَمن فليؤِمن شاَء ن Ò Òf ربِّكُم ِمن ا¡قُّ وُقل ـ ا� ومن ا� سبيل هو
والضـ0ل والعمي الظلمة مyا وتتحّصل وا¡رمان@, البُعـد نار تتّقد @وwذا ـ اعَتْدنا

www.attaweel.com



١٢٣ ØÌº

والغفلة@/

وراء Dف اXتحّصلة اXعنويّة اُ�مور ومن ماّدية غ� كانت ØXا الظلمة تلک ٕاّن Øj
اÇXوت بـعد ]ا Tـدودة غ� وهيى ,@nالعـا تلک ã| اXتكّون Ìادق Û»فال الطبيعة@: nعا
ã| وIجبه بالروح Iيط الظلمة فهذه حا�ته@, ومن الروح شؤون من بل ,@ ّ الطبيعيى

والروحانّية@/ اXاّدية ß�Ò ÒXالعا
@ـ Ìادُقها Ôºم ß ßw أحاَط تعا(ـ @قوله ã| ãÏÈاXا التعب�بصيغة تري اللحاظ وwذا

أيضاً@/ الدنيا حياtم ã| wم أحاط قد ال«Ìادق ذلک أّن ٕا( ٕاشارة
بالكافرين@/ ُلمحيطَة Úsَجَه وٕانَّ بالَعذاِب َيستعجلونََک تعا(ـ @قوله ã| Fك وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ ØÌº
Oرج � وُمستقّره@, خالصه من كان وما ء ãÏ¿ال ٕاخفاُء فروَعه مع ÒN :@ ØÌº ـ مقا
خـ0ف ٕاÌºاراً@, َء ãÏ¿ال أÌºرُت يقال إ�ع0ن@, خ0ف ØÌ Ù»فال هـذا@/ عن منه ء ãÏ¾
ذلک ومـن بـه@/ �@يُعلَن أمر ٔ�@نّه به يى Ùdو النِّكاح@, وهو ØÌ Ù»ال الباب@: ومن أعلنته@/
الّذيى وأمّا ال¿Îُر@/ Øk ٕاذا ليلتـ� أو ليلـة ا0Gل ØÌ»يست ليلـة وهو Ìار@, Ú»وال Ìار Ù»ال
ال«Ìور@, ومـنه ء ãÏ¿ال خالص :@ ØÌ Ù»فال ومستقّره@: وخالصه ء ãÏ¿ال ض ÒT من ذ@كرناه
وbعه ولينه@, خالصجسمه وهو إ�نسان@, ة ØÌ Ôº ة@: ÚÌ Û»وال زن@/ Ô¡ا من خال أمر ٔ�@نّه
ã| ã,ّال الكسور وهيى أ�سارير@: فأمّا الراحة@/ بطن خطوط من اòّط ر@: ÒÌ ß»وال ة@/ ÚÌ ßºأ
ا�ستقرار: من @ذ@كرناه الّذيى وأمّا Ìها@/ Ø»تك وذلک ة, ØÌ Û»ال ع�@أسارير fحمولة ا�}ة,
عنده يستقّر إ�نسان ٔ�ّن العيش@, خفض Ìير@: Ú»وال ة@/ ÚÌ ßºوأ ر ÔÌ Ôº وbعه Ìير@, Ú»فال

مستقّره@/ الرأس@: Ìير Òºو َدَعته@/ وعند
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ØÌº ١٢٤

ويستعمل ـ ُيعلنون َوما ون ØÌ» يُ ما وَيعلم ـ إ�ع0ن خ0ف اÌº�ٕار@: ـ مفر
ُهـم ÚÌ ßº َيـعلم اَ_ ٕانَّ ـ@ النفـس ã| الُمكتم ا¡ديث هو :@ ØÌ Ù»وال /@ ãæعاXوا أ�عيان ã|
موّدtم@, من ون ÛÌ ß»ُي ع�ما يُطلعوuم أيى ة@: باXَودَّ ٕالzم ون ØÌ ß» تُ ـ وقوله واُهم@/ ÒSو
ذلک ٕاظهار ãÏÉالغ�يقت ٕا( اÌº�ٕار فٕاّن صحيح وهذا ُيظهرون@, معناه بأّن Ì Ø»ُف ٕا(وقد أÌºرت ـ قـوGم فٕاذاً غ�ه@, عن ٕاخفاءه ãÏÉيقت كان وٕان ØÌ»بال ٕاليه ãÏÉيف Xن
من هو فقيل للخالص واستع� إ�خفاء@/ وجه ومن إ�ظهار وجه من ãÏÉيقت ف0ن@:
وذلک القـطع@, بـعد يب` ما البطـن@: ة ØÌ Ôºو Ìارته@/ ßºو الواديى ØÌ ßº ومنه قومـه@, ØÌº
ال«Ìور@, من عليه لس ÔN الّذيى وال«Ìير@ الفرح@/ من rينك ما Ìور@: Û»وال �ستتارها@/

النعمة@/ ã)ُ�و ذلک كان ٕاذ
ØÌº ã| ف0ن خالصه@, ء ãÏ¾ كّل ØÌºو الع0نية@/ خ0ف :@ ØÌ»ال ـ ٨١ . ١ ا�مهرة
البطن: ã| ة ØÌ Û»وال تراباً@/ أطيبُه Ìاره@: ßºو الواديى ØÌºو صميمهم@و¾Ìفهم@/ ã|@ أيى قومه@,
ويقال واحد@/ Ìور Û»وال ØÌ Û»ال قوم@: وقال /@ ØÍ ÛÉال ضّد :@ ØÌ Û»وال تقطع@/ ã,ال ال«Ìر موضع

معروفة@/ الكّف@: ة ÚÌ ßºوأ كتمته@/ وأÌºرته@: أظهرته@/ ء ãÏ¿ال أÌºرت
ØÌ»واسـت ه@/ ØÌ»مُست ع� ووقفت /@ ã!خ أ�مر@: ØÌ»َواست ا¡ديَث@/ ÚÌºأ ـ أسا
العلم وتعّلمُت وÌºائره@/ وأÌºاره Ìيَرته Òºو ه ØÌ ßº Ï¿وأف Ìار@/ Ù»ال ليلة وهذه القمر@/
ة ØÌ ßºأ وَبِرَقْت الَوقبة@/ فهيى ة@: ÚÌ Û»ال وأمّا يقطع@/ ما وهو ُرك@, ÔÌ Ôºو ك ÛÌ Ôº يقطع أن قبل
به ØÌ Ôºو ,@ ومَسارَّ ة ØÌ»َوم Ìور Ôº ã| وهو كّفه@/ أÌºار ٕا( ونظرت وأساريره@/ وجهه

/@ ØÌ»َواست
,@ باXرازيى يكون ا¡زن أّن ومعلوم ا¡ـزن@, ال«Ìور ونقيض ـ ٢٢٠ الفروق
الغّم@, الفرح ونقض الَم0ّذ@, من راها ÒV Nريى وما بالفوائد ال«Ìور يكون أن فينبغيى
�@حقيقة وكذلک@يفرح@]ا حقيقة@, أن@يكون@له غ� من ه ØYيتو بÍÉر @إ�نسان Ørيغ وقد
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١٢٥ ØÌº

ã| اXصدر موضع وضع Ëºٕا Ìور@: Û»وال له@/ حقيقة � ]ا ØÌ»وي Jزن أن Nوز و� له@/
فاع0ً@/ ãÏÉويقت يتعّدي فعل وهو اً@, ØÌ Òº وأصله Ìوراً Ôº ÚÌ Ôº قولک

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والبطون الكBن وهو إ�ع0ن@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
َمن ِمنكُم َسواٌء ـ الكلFت هذه من كّل موارد ã| تستعمل اXاّدة هذه ]ع*أّن واòفاء@,
ã| يوسُف ها ÚÌºفأ ٕاÌºاراً@, م ÒG وأÌºرُت م ÒG أعلنُت ã Øæ ٕا Ú Ôj ِبه@, َجَهَر وَمن القوَل ÚÌºأ

واهم@/ ÒSو هم ÚÌº َيعلم ا_ ٕانَّ ُيبِدها@, Ònو َنفِسه

مضافاً والسHواòفات@, واòفاء والبطون الكBن ومواّد اXاّدة ب�هذه والفرق
اXواّد@: هذه ã| قلنا ما ٕا(

كان@/ وسيلة ّ سHبأيى Iت ء ãÏ¿ال وكون اXستوريّة هو ـ H السَّ أّن
والقلب@/ الضم� ã| ما ٕاخفاء وهو إ�بداء مقابل ã| والكBن@:
مطلقاً@/ كان وسيلة ّ بأيى اòفاء ã| ء ãÏ¾ كون هو واòفاء@:

أ�صوات@/ ã| ويستعمل ا�هر@, يقابله واòفات@:
هو@/ حيث من أ�شياء ã| بطن ما وهو الظهور@, يقابله والبطون@:

oمـفاه من ك0ًّ فيشـمل الظاهرة@, با¡واّس Tسوس غ� يكون ما :@ ØÌ Ù»وال
واòفات@/ والبطون واòفاء الكBن

اXوضوعات@: باخت0ف خصوصيّاته Hتلف ã Øك� اXع*مفهوم فهذا
ا�هر@: مقابل ã|و اòفات مقام ã| اXاّدة تستعمل أ�صوات ã!ف

/@١٣ . ٦٧ ـ دور الصُّ ِبذاِت Õoَعل ٕانَّه به اجَهُروا أو قوَلكُم وا ØÌ ßºوأ
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ØÌº ١٢٦

وإ�بداء@: إ�ع0ن مقابل ã|و الكBن مقام ã| تستعمل وقد

/@١٩ . ١٦ ـ ُتعِلنوَن َوما ون ØÌ ß» تُ ما َيعلم واُ_
/@٧٧ . ١٢ ـ م ÒG ُيبِدها Ònو نفِسه ã| يوسُف ها ÚÌºفأ

إ�ع0ن@: قبال ã| اòفاء مقام ã| تستعمل وقد

/@١ . ٦٠ ـ Ôrأعَلن َوما Ôrأخَفي ا ß[ أعلُم وأنا ة باXَودَّ zم ٕالَ وَن ØÌ ß» تُ
:@ ã| Fك اXاّديّات ã| تستعمل اXاّدة ٕاّن Øj

/@١٩ . ١٢ ـ ِبضاعًة وه ØÌ Òºوأ ُغiٌم هذا ¿Ìي بُ يا
/@٣٣ . ٣٤ ـ الَعذاَب رأوا ا ØX النَّداَمَة وا ÛÌ Òºوأ ـ@ اXعنويّات ã|و

/@٣ . ٦٦ ـ َحديثاً أزواِجه ٕا�بعِض Û ã_الن ÚÌºأ وٕاذ
/@١ . ٦٠ ـ ة باXَودَّ zم ٕالَ ون ØÌ ß» تُ

أيى واXوّدة@, ا¡ديث أيى بعده@, ]ا ا�dيت�متعلّق ã| ٕا(@: وحرف للتأ@كيد@, الباء
غ�هم@, عن ٕالzم اXتعلّقة اXوّدة ون ØÌ»وت أزواجه@, بعض ٕا( الُملقي ا¡ديث ØÌºأ

اXوّدة@/ ٕاخفاء وهو
]ع*إ�ظهار@/ � أ�صل ã| مستعملة اXوردين ã| اXاّدة أّن فظهر

/@١٩ . ١٦ ـ ُتعِلنون َوما وَن ØÌ ß» تُ ما َيعلَُم واُ_
/@٧٦ . ٣٦ ـ ُيعِلنون َوما وَن ØÌ» يُ ما َنعلَُم ٕانّا

/@٣ . ٦ ـ وَجْهركُم @كُم ØÌ ßº َيعلَُم
/@٧٨ . ٩ ـ واهم Ö ÒSو هم ØÌ ßº َيعلَم اَ_ أنَّ

/@ ٨٠ . ٤٣ ـ واهم ÒSو هم ÚÌ ßº َنْسَمُع � سُبونأ نّا Ö ÒJ أم

ويلمس ويسمع يري الطبيعّية@وهو اXاّدّية@وا¡جب با¡دود Tدود إ�نسان ٕاّن
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١٢٧ ØÌº

و¾Ìائط Mدود ومقيّدة وا¡واسTدودة القُوي وهذه الظاهرّية@, البدنيّة القوي wذه
وذاتّية@/ ومكانيّة زمانيّة وقيود

Ø ãوداخـ� Ø ãçذا حـجاب ّ أيى وعن حدٍّ كّل عن ه Ú<مـ فهو وجّل@: عّز ا� وأمّا
وضعف@/ حّد ّ أيى دون بص�من dيع فهو ,@ ãÏÈوعر وخارجيى

أ�صل@/ ٕا( راجعة اXاّدة@: فzا اXستعملة oفاهXا وسائر
حقيـقته هو ء ãÏ¾ كّل خالص فٕاّن وال¿Ìيف@: oوالصمـ اòالص مفهـوم أمّا
اÇòارجـيّة والتـلّونات والعـوارض الكدورات عن ã|الصـا أ�صيل وباطنه الذاتيّة
أيى Ìارتـه ßºو الواديى ØÌº وهـنالک قومه@, ØÌº من هو فيقال الظاهرّية@/ والتحّو�ت

وخالصه@/ أطيبه

وصفاؤه الباطن ã|انبساط حقيقته فٕاّن مع*ال«Ìور@, اXفهوم@: هذا وقريب@من
والتلّون@/ والتكّدر Øn والتأ وا¡زن إ�نقباض توجب عروضIّو�ت عن وخلوصه

/@٦٩ . ٢ ـ اِظرين النّ ÛÌ Ô» تَ ا Ôuلَو فاقع َصفراُء بقرةٌ ا Úuٕا

/@١١ . ٧٦ ـ Ìوراً Ôºو ÍÉةً نَ ولَّقاُهم اليَوم ذلَِک ÚÌ Ò¾ اُ_ َفَوقاُهم

ات@/ ØX والتأ والكدورات ا�نقباض عن خالصة باطنيّة حالة ظهور يراد

/@٩ . ٨٤ ـ َم«Ìوراً ٕا�أهِله وينقِلُب

ا�نقباض@/ عنه مرتفعاً أيى

/@١٣ . ٨٤ ـ َم«Ìوراً أهِله ã| @كاَن ٕانَُّه َسع�اً Òوَيْص تعا(@: قوله وأمّا
ã| بُ¿Ìه اXؤمن فٕاّن مذموم@, الدنيـا ا¡ياة ã| بإ�ط0ق ال«Ìور حالة ظهور
العمل ã| وتقص�ه ٕا(قصوره التوّجه بلحاظ حزنه يدوم وهو قلبه@, ã| وجهه@وحزنه

العاقبة@/ سوء عن والوحشة العبودّية@, بوظائف
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ØÌº ١٢٨

واòشـية@, اÇòوف ويقابله والغفلة@, ا�هل ع0مة الدنيا ã| اXطلق فال«Ìور
والتخلّص العذاب@, عن الفراغ فٕانّه ا�dخرة@, ã| للمؤمن ا¡اصل ال«Ìور خ0ف وهذا

الثواب@/ جزيل ٕا( والوصول ا�ضطراب@, عن
/@١٣٤ . ٣ ـ اِء ØÍ ÚÉوال اِء ØÌ Ú»ال ã| ُينِفقون الَّذيَن

/@٩٥ . ٧ ـ اُء ØÌ Ú»وال اُء ØÍ ÚÉال آباَءنا َمسَّ َقد وقالوا

ّ بأيى ا�نقباض مطلق ويقابله الباطن وخلوص ا�نبساط هو ال«Ìور ٕاّن قلنا
للتأنيث الصيغة هذه أّن والظاهر ا¡ال@, وسوء والضيق الشّدة هو ØÍÉوال كان@, سبب

كَحمراء@/ صفة

اء@, ØÍÉوال اء@, ØÌ»ا¡الت�ال ٕاحدي من Oلو � وباطنه إ�نسان ُلّب أّن !O@و�
تأث�Yا Iت ومغلوباً Tكوماً � ا¡التـ� ع� ÓFحا@ك يكون أن له �زم وإ�نسان

/@Fواقتضائه
اء ØÌ»ال ã| إ�نفاق فٕاّن الثانية@: ã| اُ�و(وتأخ�ها ا�dية ã| اء ØÌ»ال hتقد وأمّا
فzا النظر فٕاّن الثانية وأمّا والشّدة@/ اء ØÍÉال حالة من والتوّجه@, للتقدير اقتضاًء أشّد
َلَعلَُّهم اء ØÍ ÚÉوال بالبأساء أهَلها أخذنا ـ آبائهم ٕا( والشّدة والبأساء العذاب نزول ٕا(

ية@/ dا� لنا@/// َبدَّ Ú Ôj عون ÚÍ ÚÉ يَ

اÇòالصة@, القلبيّة الباطنيّة ا¡الة وهو Ìيرة@, Ú»ال مفهوُم اXع*@: هذه ويناسب
الصـفات هذه من كّل ع� يطلق ة@: ØÌ»مست القلب ã| مكنونة صفة كّل أّن وباعتبار

Ìºائر@/ وbعها Ìºيرة@, ا Øu أ
وغ�ها@/ ØÌ»ستXا وا¡ديث الوجه ة ØÌºوأ البطن ة ØÌ Ôºو الكف أÌºار وهكذا
أو ج«Êنيّة ٕامّا فهيى عليه@: لَس ÔN والّذيى الُمسَتقّر ]ع* Ìير Ò»وال ر ÔÌ Û»ال وأمّا
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١٢٩ Ìºع

بالفرش مستورة ر ÔÌ Û»ال ٕاذ فzا@, واXستوريّة اòفاء فباعتبار ا�«Êنّية@: أمّا روحانّية@,
النـفسانيّة الصـفات مyا ف�اد اXعنوّية@: الروحانيّة وأمّا وأمثاGا@, Ø ãèوالزرا وا§ارق

علzا@/ ويستقّر النفس ٕالzا يعتمد ã,ّال اòالصة الصافية القلبية الباطنيّة وال«Ìائر
/@٣٤ . ٤٣ ـ ِكئون َيتَّ zا َعلَ راً ÔÌ Ôºو أبواباً وِلبُيوtم

/@٤٧ . ١٥ ـ �ُمتقاِبل ر ÔÌ Ôº َع ٕاخواناً ِغّل ِمن ُصدوِرهم ã| ما ونََزعنا
/@٢٠ . ٥٢ ـ َمصفوفة ٍر ÔÌ Ôº َع Ò�ُمتَِّكئ

/@١٥ . ٥٦ ـ َموضونة ر ÔÌ Ôº َع خرين Ð�ا ِمن وَقليل
/@١٣ . ٨٨ ـ َمرفوَعة ر ÔÌ Ôº فzا

اXذكورة@/ اXوادَّ اòصوصيّات توضيح ã| راجع

وغـ�ها@, والطـبايع والسـجايا والصـفات وأ�خ0ق اXاّدة ب� الفرق فظهر
استعt�Fا@/ موارد bيع ã| منظورة اXاّدة وخصوصيّة

/@٩ . ٨٦ ـ Ìاِئر Ú»ال Òُتب يَوَم َلقاِدر َعَرْجِعِه ٕانَُّه

ا ØW أعّم ال«Ìائر فٕاّن النفوس@, ã| !O وما البواطن ã| ما وتتحّول تتقّلب أيى
صـفة كّل ع� يطلق وهو حيوانّية@, مذمومة أو روحانيّة aيدة صفة من الباطن ã|

فاسدة@/ أو صحيحة ة@, ØÌ»مست باطنيّة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºع@:
زائـدة@, ã|و مشـُيه@, أÌºَع وأ�صل ٕاÌºاعاً@, وغ�ه مشيه ã| ع ÒÌºأ ـ مصبا
Ìعة Û»وال ٕاليه@, ØãÏÉXا أÌºع أيى ٕاليه ع ÒÌºوأ َمشيه@, ã| ا¡ركة أÌºع أ�صل وقيل
الناس@: عان ÒÌ Òºو َصغ�@/ فهو ِصَغراً صُغر وزان Ìيع@, Òº فهو عاً ÒÌ ßº ع ÔÌ Òºو منه@/ Ëºٕا
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Ìºع ١٣٠

ع�@/ ßÌ»ُم أيى Ìاعاً ßº القوم وجاء أوائلهم@/ ã| أيى عاuم ÒÌ Òº ã|جئت يقال أوائلهم@,

خـ0ف فال«Ìيع الُبطء@/ خ0ف ع� يدّل واحد@, صحيح أصل Ìºع@: ـ مقا
ما عاَن ÖÌ Ò»ل العرب@: وتقول Ìاعاً@/ ßº مون يتقدَّ الّذين أوائلهم الناس@: عاُن ÒÌ Òºو ء@/ البَطيى
ما أÌºع فهو الكرم@, قضبان من Ìع@: Ù»ال وأمّا صنعَته@/ ما أÌºَع ما أيى كذا@, َصنعَت

منه@/ يطلُع

فهو ِصَغراً@, َصُغر مثال عاً ÒÌ ßº ع ÔÌ Òº منه@: تقول الُبطء@, نقيض Ìعة@: Û»ال ـ صحا
متعّد@, أ�صل ã| وهو الس�@, ã| ع ÒÌºوأ ذاك@, ع ÒÌ ßºو ذاك Ìعة Ôº وعجيبمن Ìيٌع@, Òº

لغات@/ ث0ث Ìعاَن@: ÔÒßºو ,@ ØÌ¿ال ٕا( ع ÚÌ»وت ٕاليه@, اXبادرة ء@: ãÏ¿ال ٕا( واXساَرعة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يكون أن من أعّم وهو الُبطء@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

/@ ØÌ¾ أو خ� ã|و ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã|
.@@٥ ـ فzم ُيساِرعوَن َمَرٌض قلوwم ã| الَّذيَن ي Ò8ف :@ ّ ماّديى أمر ã| فال«Ìعة

/@٥٢

/@١٣٣ . ٣ ـ رّبكم ِمن ٕا�َمغِفَرة وساِرُعوا :@ ã| Fك ّ معنويى أمر ã|و
/@٦١ . ٢٣ ـ ساِبقون ا ÒG وُهم ا�Òòات ã| ُيساِرعوَن ولِئَک اُ :@�òا ã|و
/@٦٢ . ٥ ـ والُعدواِن j�ٕا ã| ُيساِرُعوَن م Ôyِم َكث�اً وتََري :@ ØÌ¿ال ã|و

والعجلة@: واXبادرة وا�هد ا�ّد ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
غالباً@/ مذموم وهو ا�عتدال@, عن خارجة Ìºعة هو التعجيل@: ٕاّن

سبقة@/ مع Ìºعة أو Ìºعة@, ã| السبقة هيى واXبادرة@:
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١٣١ Ìºف

اXقصود@/ ٕا( الوصول ã| الطاقة بذل وا�هد@:
والعظمة@/ ا�0ل من يتحّصل ما أو العظمة@, مع وقطع عزم وا�ّد@:

والتسارع الفعل@, ع�ٕادامة تدّل Ìاع@: Ù»سارعة@والXوا مبادرة@, مطلق فال«Ìعة
ٕاليه@/ ينتسب Xن وا¡ركة ا¡َدث ع�ثبوت يدّل فعيٌل@: Ìيع Ú»وال اXسارعة@/ مطاوعة

ودوامها@/ اXغفرة ٕا( ال«Ìعة بٕادامة ع�أ�مر يدّل ـ ٕا�َمغفرٍة سارعوا

وقلنا تعا(@, له ثابتة وت«Ìيعه ا¡ساب Ìºعة ٕاّن أيى ـ ساب ß¡ا Ìيُع Òº_وا
والتطّلب@/ . السَّ بقصد والنظر ]ع*ا�ختبار ٕانّه ا¡سب@: ã|

فـهو عليه@, وما له ما تطّلب ã| أحداً هل ÔZ و� ا¤اسبة@, يؤّخر � تعا( فهو
بالفور@/ حسابه أحد كّل ã Ø|يو

/@٥١ . ١٤ ـ ساب ß¡ا Ìيُع Òº اَ_ ٕانَّ َكَسَبْت ما@ نَفس ُكلَّ اُ_@ ِلَيْجزيى

/@٤١ . ١٣ ـ ساب ß¡ا Ìيُع Òº وهَو ه ßg Ô¡ ُمعقَِّب � Jكُُم واُ_

/@٣٩ . ٢٤ ـ ساب ß¡ا Ìيع Òº واُ_ حسابَه َفوّفاه ِعنَده اَ_ َوَوَجَد

/@٦٢ . ٦ ـ �ا¡اِسب ُع ÒÌºأ وهَو كُم Ô¡ا لَُه أ�

وفصل@/ تأخ� دون من ا¡كم ويصدر ا¡ساب فيتحقّق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºف@:
تقول@: ء@/ ãÏ¿لل أيضاً وإ�غفال ا¡ّد ع�تعّديى يدّل واحد أصل Ìºف@: ـ مقا
Ìفتكم, Ò»ف بكم مررت ـ القائل فقول إ�غفال@: وأمّا القدر@/ Vاوزة أيى ف ÒÌ Òº أ�مر ã|
فاً ÒÌ Òº لِلَّْحم ٕاّن ويقولون@: ا�اهل@/ ف ßÌ Ú»وال ا�هل@, ف ÒÌ Ú»ال ٕاّن ويقولون غفلتكم@/ أيى
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Ìºف ١٣٢

اُ�و(@/ الكلمة من بالبعيد هذا وليس ÍÒÈاوة@, أيى اòمر@, ف ÒÌ Ò»ك@
من فاً ÒÌ Òº ف ßÌ Òºو منه@/ Ëºٕا ف@: ÒÌ Ú»وال القصـد@/ جاز ٕاÌºافاً@: أÌºَف ـ مصبا

ٌف@/ ßÌ Òº فهو غفل@, أو جهل َتِعَب@: باب

إ�نفاق ã|ذلک كان وٕان إ�نسان@, يفعله فعل كّل ã| ا¡ّد Qاوز ف@: ÒÌ Ú»ال ـ مفر
فوا ÒÌºأ الَّذيَن َ ِعباِديى يا ـ وقوله بالكيفّية@, وتارة بالقدر@, اعتباراً تارة ويقال أ¾Îر@,
الَقـتل@: ã|ف ßÌ» يُ iَف ـ@ وقوله غـ�ه@/ ã|و اXال ã| اÌº�ٕاف فتناول َعأنف«Îم@:
قتل بتجاوز أو منه@, أ¾Ìف هو من ٕا( عنه بالعدول ٕامّا قاتله@, غ� يقتل أن فه ÒÌ Ò»ف

تفعله@/ ا�اهليّة كانت Eحس غ�ه ٕا( القاتل
َء ãÏ¿ال فُت ßÌ Òº وقد واòطاء@/ إ�غفال ف@: ÒÌ Ú»وال القصد@/ ضّد ف@: ÒÌ Ú»ال ـ صحا
ã| واÌº�ٕاف الÍÚÉاوة@/ ف@: ÒÌ Ú»وال غافله@/ الفؤاد@: ف ßÌ Òº ورجل وجهلته@/ أغفلته ٕاذا
أيل@/ ٕا( مضاف كأ@نّه ,@ ّ أعجميى Ëºٕا وٕاÌºافيل@: ُدويبة@/ Ìفة@: Û»وال التبذير@/ النفقة@:

ف@: ÒÌ Ú»وال لک@/ ُحّد ما ال«ÌفQاوز :@ Ø ãèأ�عرا ابن عن ـ ٣٩٨ . ١٢ الxذيب
ا�هل@/ ف@: ÒÌ Ú»وال إ�غفال@/ ف@: ÒÌ Ú»وال موضعه@/ غ� ã| وضعه ء@: ãÏ¿ال وٕاخطاء اòطأ,
فوا@: ßÌ» يُ n أنفقوا ٕاذا واّلذيَن نفع@/ و� ã̀ َس غ� ã| منه ذهب ما اXاء@: ُف ÒÌ Òº ر: ß Òc قال
بن أياُس وقال حّقه@/ عن به يُق½ÍÙوا n أيى وا@: Ô8يَق nو موضعه@, غ� ã| يَضعوه n أيى
أdع n ر@: ß Òc قال القصد@/ ضّد ف@: ÒÌ Ú»وال ا�@/ حّق عن به ÍÙ½ قُ ما اÌº�ٕاف@: معاوية@:
والÍÚÉاوة ضّده@, وهو له تفس�اً ذلک يكون وكيف الÍÚÉاوة@, ٕا( ف ÒÌ Ú»بال ذهب أحداً
نف«Îا الÍÚÉاوة تص� أن ٕاّ� به@, ا�هل ء@: ãÏ¿بال ف ÒÌ Ú»وال له@, ا�عتياد ك<ة ء ãÏ¿لل

ف@/ ÒÌ Òº Ìائه ß¾ وك<ة اعتياده أيى فاً@, ÒÌ Òº
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٣٣ Ìºف

والتحقيق@:
عق0ً فيه اXلحوظ ا¡ّد عن يتجاوز عمل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
زائداً والبناء اXعروف@, عن اòارج وإ�نفاق ا¡ّد@, عن الزائد أ�@كل ã| Fك عرفاً@, أو
اXعاش ã| والتوسعة ,@ Ø ã|العر ا¡ّد عن متجاوزاً البيت أثاث وbع ومقامه@, شؤونه عن

مطلقاً@/ اXعيشة ã|عروفXوا ا¡ّد عن خارجة وأعFل العقل@, خ0ف ع�
نظم@/ ب0 التفريق عن عبارة ٕانّه البذر@: ã| وقلنا

اXوجبة وِعلله اÌº�ٕاف أسباب من فهيى والغفلة@: واòطأ ا�هل oمفاه وأمّا
وظهورها@/ اÌº�ٕافQلzّا فكأّن لظهوره@,

استعاده@/ عمل ã| ا¡ّد عن Qاوز فهيى الÍÚÉاوة@: وأمّا
/@١٤١ . ٦ ـ الُمْسِرفين ّب ß ÔJ � ٕانَُّه فوا ßÌ» تُ َو�
/@٤٣ . ٤٠ ـ النّار أصحاُب ُهم الُمْسِرفيَن وٕانَّ

/@١٥١ . ٢٦ ـ الُمْسِرفيَن أمَر ُتطيعوا َو�
/@ ٨٣ . ١٠ ـ الُمْسِرفين َن ß ÒX وٕانَُّه رض أ�َ ã| َلعاٍل فرَعوَن وٕانَّ

/@٢٨ . ٤٠ ـ كَّذاٌب ٌف ßÌ Ö»ُم ُهَو َمن ديى Òv � ا_ ٕانَّ
/@٣٤ . ٤٠ ـ مرتاب ٌف ßÌ Ö»ُم ُهَو َمن اُ_ ُيِضّل @َكذلک

/@١٩ . ٣٦ ـ فون ßÌ Ö»ُم َقوٌم Ôrأن َبل
/@١٢ . ١٠ ـ َيعَملون كانوا ف�ما ßÌ Ö»للُم ُزيَِّن @َكذلک

الدنيويّة واXعيشة الدنيا ا¡ياة ومورده والغفلة ا�هل مَنشأه اÌº�ٕاف ٕاّن قلنا
عن وغفل ٕالzا@, وتوّجهه تعلّقه واشتّد الدنيا@, حّب ã| توّغل من ف ßÌ»ÔXفا اXاّدّية@,
النـور@, nعـا عن باXاّدة ومشغول ا�dخرة@, عن بالدنيا Tجوب فهو وا�dخرة@, ا¡ّق
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Ìºق ١٣٤

طـريق ٕا( اGداية ¼Íاط عن خارج فهو تعا(@, ا� عن وبعيد الطبيعة من وقريب
والغواية@/ البغض م>ل ٕا( والرaة ا¤بّة Tيط وعن الض0لة@,

ا¡Çياة ã| وطغي أ�رض ã| ع0 مَن وم>ل ظلFنّية@, نازلة مرتبة فاÌº�ٕاف
الُمْسِرفيَن@/ َن ß ÒX وانَُّه رِض أ�َ ã| َلعاٍل فرعوَن وٕانَّ ـ@ الدنيا@

/@٣١ . ٧ ـ فوا ßÌ Ö» تُ َو� بوا ÒÌ¾وا وُكلوا
/@١٤١ . ٦ ـ فوا ßÌ Ö» تُ َو� َحصاِدِه يَوَم ُه َحقَّ وآتوا
/@٣٣ . ١٧ ـ َمنصوراً كاَن ٕانَُّه الَقتل ã| ْف ßÌ Ö» يُ iَف

/@٦٧ . ٢٥ ـ وا Ô8يَق Ònو فوا ßÌ Ö» يُ Òn أنَفقوا ٕاذا والَّذيَن
/@٦ . ٤ ـ وِبداراً Ìافاً Öºٕا أ@ُكُلوها تَ َو�

الصدقة حّق وٕاعطاء وال¿Ìب@, أ�@كل@, موارد ã|افÌº�ٕا عن بالyيى ح ØÍ½ يُ
اليتامي@/ مال ã|و إ�نفاق@, ã|و القتل@, ã|و والزرع@, ا¥ر من

والسفر وال«Ìب وال«Ìح وال«Ìع وال«Ìي ال«Ìف مواّد ب� Dف ما !O@و�
ومع*@/ لفظاً التناسب من والراء@, الس� فيه ا ØWو والس�@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºق@:
ٕا(أ�ّول يتعّدي ماً�@, منه وÌºق بابÍÈب@, من قه ßÌ»ي ماً� ق ÒÌ Òº ـ مصبا
وHفّف مثله, قة ßÌ Ú»وال ق, ßÌ Ú»الËº�ٕوا ٌق, ÒÌ Òº واXصدر ع�@الزيادة, وبا¡رف بنفسه@,
واسHقه@: Vاز@, السمع وÌºق باXصدر@/ تسمية Ìºقة اÌ»Xوق ويسّمي كلمة@, مثل

مستخفياً@/ dعه ٕاذا

ق ßÌ»َي ق ÒÌ Òº يقال ,@Hوِسـ خفاء ã| ء ãÏ¾ أخذ ع� يدّل أصل Ìºق@: ـ مقا
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ق ÒÌ Ú»ال الباب عن شّذ ا ØWو Uتفياً@/ تسّمع ٕاذا السمع ق ÒHواس ق, ÒÌ Òº والَمسروق قًة, ßÌ Òº
ا¡رير@/ من قِطعة قة@, ÒÌ Òº bع

ã| ضـعف ق ÒÌ Ú»وال سـارق@/ فهو قاً@, ÒÌ Òº ق ßÌ»َي ق ÒÌ Òº ـ ٣٣٤ . ٢ ا�Çمهرة
ØãÏºفار ا¡رير@, من ÍÈب ق ÒÌ Ú»وال ضعفت@/ ٕاذا قاً@: ÒÌ Òº مفاصـله قت ßÌ Òº اXفاصل@,

/@ ã!خ ٕاذا ء ãÏ¿ال وÌºق جّيد@/ أيى Ìºه أصله ٕاّن :@ ّ أ�صمعيى وذ@كر معّرب@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
حّق@/ بغ� صاحبه عن خفاء ء ãÏ¾ أخذ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
السمَع@: َق ÒHواس الفعل@, واختيار القصد ع� يدّل افتعل واسHق قاً@, ÒÌ Òº قه ÒÌ Òº يقال

ق@/ ÒÌ»ال ع�سبيل كلFت اسBع وهو السمع@, من َق ÒÌ»ال اختار
اXفاصَل فكأّن اòفاء@, فبمناسبة Vازاً يكن n فٕان مفاصله@: قت ßÌº قوGم وأمّا
والثبوت@/ اللزوم ع� يدّل الفعل ã| الع� Ì»وك فضعفت@, وأخفت قواها من قت ßÌ Òº

/@٢٨ . ٥ ـ َكسبا ا@ ß[ َجزاًء F Òvأيد فاقَطعوا والّسارقُة والّسارُق

باليد@, يكون ا Ø̂ ٕا وأ�خذ حق@, بغ� أ�خذ وهو ق ÒÌ Ú»ال مفهوم ]ناسبة اليد قطع
وتقطع@/ العادية اليد Í½تق أن ف0زم

/@١٢ . ٦٠ ـ قَن ßÌ Ö» يَ َو� َشْيئاً باِ_ كَن ßÌ¿ يُ � َعأن ُيباِيعنََک

حكومته سلطانه@وملكوته@وسعة ق@من ÒÌ Òºتعا(@و ٕا(@حق@ا� Qاوز هو ال¿Ìك
النّـاس حـقوق ٕا( Qاوز هو ق ÒÌ Ú»وال ا�عتقاديّات@, ã|و اXعنـويّة اُ�مور ã| وهذا
ا�جBعيّة اُ�مور ã| وهذا AمGأموا ع� مَُسلّطون 6الناُس سلطxم Iت ا ØW وأ�خذ

اXع*واòارج@/ ٕ�ص0ح الكرZة فا�dية اXاّدية@/
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/@٧٠ . ١٢ ـ َلساِرقون ٕانَّكُم Ôالِع� ا Ôx أ@يَّ مؤذٌِّن أذََّن Ú Ôj
وا�عBد والنظم الطمأنينة رفع توجب ا Øuفٕا اòصلة@: wذه جل}م ã| ا¦ّسک

وا�ضطراب@/ والðلزل وا�غتشاش ا�خت0ل ãÏÉوتقت ا�جBع@, ã| وأ�من

أبيه@/ من يوسف Ìºقوا قد م Øuفٕا ٕالzم@: ق ÒÌ»ال نسبة وأمّا
/@١٨ . ١٥ ـ �ُمب Îاٌب Ò¾ فاتبَعه الّسمَع َق Ò Ò8اس َمن ٕاّ�

السـمع@, جهة من ال«Ìق اختار من ٕاّ� شيطان@, كّل نفوذ من فحفظناها أيى
اXكتومة@/ اُ�مور بعض ع� ليطّلع باخت0س ØÌºو خفاء ã| مyا ف«Ìق

هذا من هو ا Ø̂ ٕا اُ�مور الشياط�ع�بعض اط0ّع أّن الكرZة@: ا�dية من فيظهر
ونورانيxّم@/ معرفxم جهة من � الطريق@,

ال«Êء ã|@فيكون@ال.وج عاٍل, ظاهر جالب@متفّوق ء ãÏ¾ كّل ٕانّه ال.ج@: ã| وقلنا
nالعوا مدار علzا متجّلية@, وصفات وأÊºء ٕاG×يّة ومعارف حقائق عن عبارة ّ اXعنويى
وaلة وأولياء عبيداً ا� اختارهم الّذين اXصطَفون ٕاّ� علzا يطّلع و� اòلقة@, ونظم

Ìº�ٔاره@/
عن Tرومون م Øuفٕا والرaة@: النور مقام عن البعيدة والنفوس الشياط� وأمّا

وا�خت0س@/ ا�سBع بطريق ٕاّ� النورانّية@, وا¡قائق اXعارف هذه
¾Îب@/ ـ راجع ُمب�ـ Îاب Ò¾ فأتبَعه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºمد@:
وصل@, ٕاذا Ìَد Òº من وهو زائـدة@, فيه oXوا ,@mالدا مد@: ÖÌ Ú»ال ذلک ومن ـ مقا

ببعض@/ بعضه متّصل زمان فكأ نّه
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وقـال وÇuار@/ ليـل ِمن الزمان دوام ال«Ìمد الليث@: ـ ١٥٢ . ١٣ الxذيب
/@mالدا ال«Ìمد الزّجاج@:

حديث ã|و طويل@/ Ìºمد@: وليل uار@/ أو ليل من الزمان دوام ال«Ìمد@: ـ لسا
ينقطع@/ � الذيى mالدا Ìºمد@: ليل َجّواب ـ لقFن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ال«Ìد فٕاّن اXناسبة@: وأمّا فرعل@, أو فعمل أو فعلل ع�وزان الكلمة هذه أّن

والدوام@/ والذهاب ]ع*ا�نتصاب والسمد والوصل@/ ØËÉع*ال[
Dف الراء زيادة فٕاّن وأو(@, أنسب أ�خ� النظر يكون أن الذهن@: ٕا( ويسبق
فيه@/ وأشّد أ@ك< اXع* ã|التناسب أّن مع وأل�@, التلّفظ ٕا( أقرب oXب�الس�وا

/@٧١ . ٢٨ ـ الِقيامة ٕا�يَوم َمداً ÖÌ Òº اللَّْيَل َعَليكُم اُ_ َجَعَل ٕاْن

ـ بَلْيل يأتيكُم اِ_ Ôغ� ٕالىٌه َمْن الِقياَمِة ٕا�يَْوم َمداً ÖÌ Òº اَر Úyال َعَلْيكُم ا_ َجَعَل ٕاْن
/@٧٢ . ٢٨

Ørيـ و� ول0سHاحة@, الَمشاغل َمتاعب لرفع واللّيل اXعيشـة@, لتأم� الyار
ا�سHاحة فٕاّن أ�مـرين@, بتحقّق ٕاّ� ا¡ياة دوام و�@Zكن آخـر@, بدون Fyم واحد

ا¡ياة@/ ٕ�دامة اÍ½Xوفة ال0ّزمة كتأم�القوي ل0ٕنسان
وبـانتفاء أ�رض@, ã| ا¡Çركة بـنظم يتحقّق ا Ø̂ ٕا ار@: Øyوال اللّيل نظام وترتيب

الHّتب@/ هذا ã!ينت فzا الوضعيّة ا¡ركة
أيى دا_Çّية@, حركة ع� يدّل ال«Ìمد فٕاّن الدوام@: دون بال«Ìمد التعب� ٕاّن Øj
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Ìºي ١٣٨

ا�ستمرار@/ ع�مطلق يدّل فهو الدوام@: وأمّا ا¡ركة@/ من واحد نوع ã| دوام
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Ìºي@:
بالس�@, قطعتَه ٕاذا Ìاية@, Ù»ال ÔËº�ٕوا ياً@, ÖÌ Òº به يُت ÒÌºو الليَل Ìºيُت ـ مصبا
بزيد Ìيُت Òº فيقال مفعول@, ٕا( بالباء متعّدي� ويُستعم0ن حجازّية@, لغة وأÌºيُت@:
اللّـيل من ية ÖÌ Ôº Ìينا Òº يقال@: أخـّص@, وفتحها السـ� ØËÉب وال«Ìية به@/ وأÌºيت
وآخره@, وأوسطه الليل أّول ال«Ìي ويكون زيد@: أبو قال /@ Ìيى Û»ال وا�مع َية@, ÖÌ Òºو
والّليل ـ واتّساعاً@, Vازاً بأ�جسام Gا تشبzاً ãæعاXا ã| Ìي Òº العرب استعملت وقد
لي0ً@, أتاه :@ اGمُّ عليه Ìي Òºو وذهب@/ سار ٕاذا :@ البغويى وقال ,@ ãÏÉZ ٕاذا أيى ـ ßÌ» يَ ٕاذا
حدث Ø,ح أXه دام معناه النفس ã| ا�رح Ìي Òº الفقهاء@: وقول ذهب@/ ه@: ÛY Ìي Òºو
ا�يش@, من قِطعة يَّة@: ßÌ Ú»وال ]ع*التعدية@/ العتق@: Ìي Òºو Ôhالتحر ي ÒÌ Òºو اXوت@/ منه
دول Òا� :@ ّ يى ßÌ Ú»وال يّات@/ ßÌ Òºو Ìايا Òº وا�مع خفية, ã| Ìيى Ö»َت ا Øu ٔ� فعيلة@]ع*فاعلة@,
عزيز bع وهو Ìاة Ôº وا�مع الرئيس@, ّ يى ßÌ Ú»وال Ìيان@/ Ôº وا�مع الصغ� الyر وهو
ãçتأ السـحابة والساِرية@: ومعظمه@/ وسطُه الطريق@: Ìاُة Òºو نظـ�@/ له يوجد �@يكاد

َسواٍر@/ وا�مع اُ�سطوانة@, والساِريُة@: لي0ً@/
قياس ã| Qتمعان منه كلمتان تكاد � جّداً ومتفاوت معتّل باب Ìºو@: ـ مقا
عن ء ãÏ¿ال كشف و@: ÖÌ Ú»وال َو@/ ÔÌ Òº وقد يى ßÌ Òº يقال مروءة@, ã| سخاء و@: ÖÌ Ú»فال واحد@/
وأÌºيُت@/ ْيت ÒÌ Òº يقال س�اللّيل@, :@ Ìيى Û»وال كشفته@/ أيى الثوَب ã Ø*ع ْوُت ÒÌ Òº ء, ãÏ¿ال
ا�سطوانة@/ والسارية شجر@/ Ìاء@: Ú»وال ارتفاعه@/ ار@: Øyال Ìاة Òºو ظهره@/ ء@: ãÏ¿ال Ìاة Òºو
كان Yز وٕاذا القياس@, ع� Lمله n فلذلک بعض من بعضه بعيد ذ@كرناه الّذيى وهذا
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١٣٩ Ìºي

بيÎÉا@/ ألقت ا�رادة@: Ìºأت يقال أبعد@,
يقال عبَده@, Øَس� معناه ـ بعبده أÌºي ٕاسحاق@: أبو قال ـ ٥٢ . ١٣ الxذيب
,@ ãÏÉÇZ :@ يـ«Ìيى مع* ـ@ ßÌ» يَ ذا@ ٕا والّلْيِل ـ@ ã|و لي0ً@/ Ìºت ٕاذا ْيت@: ÒÌ Òºو ْيت ÒÌºأ
السحاب والساِرية@من َس�اللّيل/ Ìي Û»ال الليث: وقال رأس@آية@/ ا Øu@�ٔ الياء وحذفت
وِعرق آُجّر@, أو حجارة من اُسطوانة والسارية /@ واريى السَّ وbعها لي0ً@, ء Nيى الّذيى
ابن وقال الناس@/ من Ìاة Ú»ال Ìي@: Û»ال :@ Ø ãèأ�عرا ابن وعن أ�رض@/ ã| ي«Ìيى الشجر
ف@/ ÔÌ Ò¾ ٕاذا ي@, ÒÌ»يَـ يى ßÌ Òºو و@, ÔÌ»يَـ Ìا Òºو ؤ@, ÔÌ Ö»َي الرجل ؤ ÔÌ Òº وغ�ه@:@ السـّكيت
ما ا�بل@: من و ÖÌ Ú»وال ال¿Ìف@/ و@: ÖÌ Ú»وال وات@/ ÒÌ Òº مع ÔQو َمتنه@, أع� الفرس@: Ìاة Òºو
الشمس ارتفاع وقت الyار@: Ìاة Òºو ا�بل@/ غلظ عن واLدر يْل السَّ ري ÒV عن ارتفع
ويقال ومعظمه@, متنه الطريق@: Ìاة Òºو يرتفع@/ ارتفع أيى Ìو Ö»َي الرجل َو ÔÌ Òºو ال«Êء@/ ã|

ِخياره@/ ايى Ìاته@, Òº وأخذَت اخHتَه ٕاذا اسHيته@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ØÌ»بال بل وجهر وٕاع0ن تظاهر ب0 س� هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
معنويّاً@/ أو ماّدياً واòفاء@,

ْيل@/ اللَّ ِمَن بِقطٍع بأهِلک ßÌºفأ ـ ã| Fك ّ فاXاّديى
/@Ï½ق�أ الَمسِجِد �ٕا راِم Ò¡ا الَمسِجِد ِمَن iًلَي بَعْبده أÌºيى :@ ّ واXعنويى

الذهاب ã| ي0حـظ Fك إ�دبار و� إ�قبال قيد ي0حـظ � اXفهـوم هذا ã|و
وإ�تيان@/ ء وا£يى

والتقّدم@/ ØãÏÉXا ـ ã| Fك Øمع� زمان قيد و�
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Ìºي ١٤٠

ّب والصَّ ّر والدَّ التـجاوز ـ ã| Fك فيه ملحوظة نقطة انxاء و� ابتداء قيد و�
/@ والتعّديى

واXسارعة@/ والسبق التقّدم ـ ã| Fك تأّخر أو تقّدم قيد و�
/@ وا�ريى ا¡ركة ã| Fك إ�ط0ق قيد و�

/@ ãÏ¿Xا ã| Fك القََدم قيد و�
,@ وا�ÇÒريى ـ�@, والسَّ َي0ن@, والسَّ لوك@, السُّ ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� الفرق وأمّا

والُمرور@:

معنويّاً@/ أو ماّدياً à Øمع� خطٍّ ع� س� هو لوك@: فالسُّ
قيد@/ دون ومن هو حيث من مايع ã| جريان ي0ن@: والسَّ

ماّدياً@/ قيد@, دون من مطلق ذهاب :@� والسَّ

مكان@/ طول ã| دقيقة منظّمة حركة :@ ْريى Òوا�
وعنه@/ ء ãÏ¿ب اجتياز واXرور@:

/@ ØÌ Ù»وال � السَّ مفهوم فيه ي0حظ Ìي@: Ú»فال
والس�@, الراء حرفا فيه Dف مأخوذان :@ ØÌ»ال الس�اXطلق@أو مفهوم أّن !Oو�
,@Hالس السفر@, ال«Ìط@, ال«Ìع@, ال«Ìف@, ال«Ìق@, ال«Ìو@, ال«Ìح@, ال«Ìب@, ـ ã| Fك@

وغ�ها@/ الذهاب ء@, ا£يى ,@ ا�ريى ا¡ركة@, ـ@ راجع ـ
أو لي0ً بسحابة أو ي«Ìيى شـجر بِعرق أو لي0ً � بالسَّ اXاّدة تفسـ� أّن فظهر
هذا ¡اظ من ف0@بّد أ�صل@, هذا بلحاظ وأمثاGا@: وباللّيل خفاء تس� جيش بقطعة

استعGFا@/ موارد ã| وقيده أ�صل

,@ يى والتـعدِّ والدوام وإ�تـيان � والسَّ ØãÏÉXوا ء وا£يى بالذهاب التفس� وأمّا
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١٤١ Ìºي

التسا�@/ باب fن مطلق@: بطور
والظهور واXعظّم وا�سطوانة والرياسة والعلّو وال¿Ìف ا�رتفاع oمفاه وأمّا
]Çع* وال«Ìء ال«Ìو فـٕاّن مهموزاً@, ال«Ìء من أو واويّاً@, ال«Ìو ماّدة fن وأمثـاGا@:

اXزبورة@/ ب�اXواّد ãæعاXا هذه واختلطت اشت}ت وقد وال¿Ìف@, ا�رتفاع
/@@٨١ . ١١ ـ اللَّْيل ِمَن بِقطع بأهِلک ßÌºفأ

/@٧٧ . ٢٠ ـ بِعباديى ßÌºأنأ ×Ïºمو�ٕا أوَحينا وَلَقد
/@٢٣ . ٤٤ ـ متََّبعون ٕانَّكُم iًلَي بِعباديى ßÌºفأ

وإ�ع0ن@, ا�هر دون وبإ�خفاء اً ØÌº يكون أن �زم اXوارد هذه ã| فاÌº�ٕاء
مقابلته@/ من وIفّظاً العدّو كيد من اتّقاًء

يـذكر ا Ø̂ وٕا اXاّدة@, مفهوم ã| مأخوذ غ� القيد هذا أّن ع� يدّل الليل وذ@كر
وا�Ìºار@/ إ�خفاء Xفهوم تأ@كيداً

/@٤ . ٨٩ ـ ßÌ» يَ ٕاذا واللَّْيِل والَوتْر ْفِع والشَّ Ì Ö¿َع وَلياٍل والَفجِر

ظلمة ã|و اً ØÌ ßº يس� وهو الظلمة@, جهة فيه والظِّّل الظِّّلية@, جهة فيه الليل فٕاّن
ٕاجهار@/ دون ومن

جـداً@, مطلوب والنور الفجر ٕا( منxياً كونه بلحاظ اللّيل@, ã| يى ÖÌ Ú»ال ٕاّن Øj
الفجر@/ من القرب ã| بروحانيّة باطنياً نوراً أو بإ�صباح@, ظاهريّاً نوراً كان سواء

يرد ح, للسالک ا¡جب رفع ٕا( اXنxية الظلFنيّة ع�اXنازل cوله و�@يبعد
اGدي@/ سبيل ã| متعلّم فهو واليق�@, النور مراحل ã|

/@٢٤ . ١٩ ـ اً يّ ßÌ Òº تِک ÒI َربُِّک َجَعَل َقد ãæَز ÒI أ@ّ� xا@ ÒIِمن َفناداها

الرفـيع@, اÇXرتفع ال¿Ìيف ]ع* وهو Ìºيو@, وأصله ال«Ìو@, من هذا ّ ال«Ìيى
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Ìºي ١٤٢

ع�دفع و� وخ� نفع جلب ع� �@يستطيع الصغ�الّذيى الطفل أّن ٕا( ٕاشارة وهذا
عالياً رفيعاً تعا( ا� جعله قد وتربيxا@, فها ØÍ½وت اُمّه اختيار Iت وهو ØÌ¾و ÍÈر

الظاهر@/ ا¤سوس nالعا فوق
طـريق ã| وهـو معنويّاً س�اً يس� الّذيى ـ ]ع* فيكون يائيّاً@, الباب من أو

الgال@/ ٕا( وا¡ركة ا�ريى
/@ ّ ÇVازيى مع* ٕانّه فأّوً� جداً@, فبعيد ر@: Úyوال اXاء Pدول ّ Ìيى Ú»ال تفس� وأمّا
ِمتُّ ã� َليتَ يا قاَلت النَّخلَِة ٕا�ِجذِع الَمخاُض فأجاَءها ـ قبله ما يناسب � ٕانّه ـ وثانياً
بالنسبة وا�ضطراب Øn التأ ٕاظهار مقام ã| الك0م فهذا ـ اً َمنِسيّ َنسياً وُكنُت هذا َقبَل
ٕا(أّن وا�واب النداء fرجع والغذاء@, وأ�@كل ال¿Ìب جهة من � ا¢اض@, ٕا(وقوع
فـيعلو الناس@, أفراد فوق ¾Ìيف رفيع طفل وجود ٕا( ينxيى والوضع ا¢اض هذا
تلک ã| اXاء ٕاّن ـ وثالثاً ولدها@/ عظمة مقابل ã|الناس وOضع مقامها ويرفع ذ@كرها

/@ ّ غ�عاديى بطريق ٕاخراجه ٕا( حاجة و� وف� كث� ãÏÈأ�را
الَّذيى Ï Ò½ق�أ الَمْسِجِد �ٕا راِم Ò¡ا الَمْسِجِد ِمَن iًلَي ِبَعْبِدِه ي ÒÌºأ الَّذيى ُسبحاَن

/@١ . ١٧ ـ آياِتنا ِمن يه ß Ôaل َحولَه باَر@كنا

ضعف@/ نقطة عن هاً Ø<م مس�ه ã|و ع�ا¡ّق ء ãÏ¾ جعل هو التسبيح@:
أ�نانّية@/ من أثر يب` � Mيث اòضوع كFل هو السجود@:

ٕاع0ن@/ دون ومن اً ØÌ ßº اXس� ã| ء ãÏ¾ جعل اÌº�ٕاء@:
والفضل@/ والزيادة �òوا الفيض هو ال.كة@:

أ�صل@/ من Wنوعاً يكون ما ا¡رام@:
اXسجد به مراداً مورداً@, Ì¿ع `سة ã| ا£يد القرآن ã| ذ@كر ا¡رام@: واXسجد
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١٤٣ Ìºي

هذه ã| وهو واحد مورد ã| ٕاّ� يذكر فلم :@Ï½أ�ق اXسجد وأمّا ا�@/ بيت فيه ]كّة
الكرZة@/ ا�dية

أمور@: ã| يقع ا Ø̂ ٕا وحقيقته اÌº�ٕاء هذا ã|فالبحث

اXورد هذا ã| حقيقته فٕاّن اÌº�ٕاء@, ]ناسبة بالتسبيح@: اXوضوع هذا ُيبَتدأ ـ ١
Ø ãæالروحا ّ العلويى nالعا ٕا( ّ الدنيويى Ø ãæÊ»ا� nالعا هذا Tدودة من ãæالروحا وع�الس� ا¡ّق هو ا� بأّن واليقـ� وإ�ذعان ا�عHاف هو التسـبيح أّن Fك ,@ ãçال0ّهو
ٕا(اXقام عبَده يى ßÌ»ُي بأن ويقدر يليق تعا( فهو نقصوضعف@/ كّل عن هاً Ú<م ا¡ّق

شأنه@/ من وهذا ,@Ï½أ�ع�أ�ق
مـقام ã| يتحقّق Çا Ø̂ ٕا السـ� هذا أّن ٕا( ٕاشارة بالعبد@: أ�@كرم Ø ãGالن Ø.يع ـ ٢
اXتظاهرة والنفسانيّة أ�نانيّة ã!تنت وفيه السالک@, مقام منxي والعبوديّة ا¡قّة, العبوديّة
َعَعبِده ل Ù Ò� يُ الَّذيى هَو ,@ أوحيى ما ٕا�َعبده فأوحيى ء@, ãÏ Ò¾َع َيقِدُر � لوكاً ÒW َعبداً ـ

نات@/ َبيِّ آياٍت

يتحّصل ا Ø̂ ٕا Ø ãæالروحا والنور الصفاء بأّن ٕاشعار بالليل@: اÌº�ٕاء وقع وقد ـ ٣
قـّل Fّوكـل الدنـيوّية@, والتـجلّيات التظاهرات وبانتفاء اXاّدية الع0ئق عن الفراغ ã|

الروحانّية@/ أ�نوار Qّلت ّ اXاّديى التظاهر
ã|و أ�غيار عن خال Tيط ã| يكون وأن �بّد Ø ãæالروحا اÌº�ٕاء ٕاّن وأيضاً
يتحقّق أن ف0زم واòلوص@, التجّرد يتحّصل Ø,ح والشواغل@, اXشاغل عن انقطاع

الناس@/ وٕا¾Ìاف إ�نس عن فارغة أوقات ã|و اòلوة حال ã|
الكامل وا�نكسار التاّم اòضوع فيه يتحقّق مقام اXسجد@: مفهوم حقيقة ـ ٤

ã| اÇXعمولة السـجدة بصورة اòارج ã| يصدق اXفهوم وهذا أ�نانّيـة@, ã!تنت Mيث
أفضل ا¡رام واXسجد اXسـجد@, عليه يطلق السجدة هذه fحّل وغ�ها@, الصلوات
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Ìºي ١٤٤

ٕا( وا�نتساب واX>لة ال¿Ìف ã|صوصU امتياز وفيه وأ@كرمها@, الدنيويّة اXساجد
اXتعال@/ ا�

وتصدق اXفهوم هذا فيه يتحقّق للسالک مقام كّل Ø ãæالروحا nالعا ã| ومصداقه
Øيتج� أ�ق½Ïالّذيى اXسجد هو وفض0ً مقاماً اXساجد هذه وأع� ا¡قيقة@, هذه فيه

اXتجّلية@/ الباهرة آياته فيه ويري حوله@, ما ويُبارك السجود@, حقيقة منxي فيه
بـBمها السـجود وحقيقة بgاله اòضوع حّق Iقّق مقام :@Ï½أ�ق فاXسجد
من قاطبة ا¡جب فيه ã!تنت Mيث أ�نانّية@, سقوط درجة ومنxي الفناء مرتبة وuاية

ونورانّية@/ ظلFنيّة
ع� ã| وهو اXس�@, وابتداء اÌº�ٕاء مبدأ اXقام هذا ا¡رام@: اXسجد من ـ ٥
Wنوعاً أيى حراماً@, بكونه متّصف الظاهرّية@: واXقامات اXساجد وأفضل أ¾Ìف @كونه
واÇòروج والورود السك* جهة من معلومة بقيود ومقيّداً ذاته ã| وTدوداً نفسه ã|
و� معضلة@, أموراً يواجه ا¤دودة هذه من فاÌº�ٕاء والطاعات@, وأ�عFل وا�dداب
مـظاهر من اXع* وهذا ,@Ï½أ�ق واXسجد أ�س* اXقصد الس� منxي كان ٕاذا ØDس

َنشاء@/ َمن َدَرجاٍت َنرفُع ـ اG�ٕيّة البيّنة ا�dيات ومن القدرة
من مكّة بلدة من � ا¡رام@, اXسجد من اÌº�ٕاء وقوع الكرZة ا�dية وظاهر

تأويل@/ ٕا( Lتاج و� ,@A6ص Ø ãGالن بيت
خصوصيّاته وٕا( مyا يش�ٕا(كّل عديدة@, ]ّرات اÌº�ٕاء يكون أن يبعد و�
Çbيع تأويـل Øj واحدة ]ّرة ح½Íه ٕا( لنا حاجة و� واردة@, خاّصة رواية أو آية

ٕالzا@/ والروايات ا�dيات
تعا( منه بفضل فيه اXقام@وال>ول هذا ما@حول ٕا(@أّن ٕاشارة حوَله@: باركنا ـ ٦
ويستغرق اXقام هذا ٕا( لسالک@أن@يصل و�@Zكن خاّص, وفيضوتوجه ورaة@زائدة
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وفضله@/ ولطفه تربيته وIت وتأييده@, بٕاÌºائه ٕاّ� الزّخار العميق البحر هذا ã|
َيشاء@/ َمن ِبِه ديى Òv ـ Ì¿للب Ø ãæوإ�مكا ّ الس�الطبيعيى عن خارج مقام فهذا
بعد يتحّصل ا Ø̂ تعا(ٕا له اòاّصة ا�dيات ¾Îود بأّن ُيشعر آياِتنا@: ِمن يَه ß Ô|ِل ـ ٧
حّق به يتعلّق ØFوع أنانيّـته وعن نفسه عن ينقطع n من فٕاّن اXقام@, هذا ٕا( الوصول
ـ هيى Fك وا�Fل ا�0ل Qلّيات ومعاينة ا¡ّق آيات ¾Îود له Zكن كيف ا�نقطاع@:
<ي@/ الكُ ربِّه آيات من َرأيى َلَقد َطغي@, َوما ÔÍ½ البَ اَغ ز ما ×Ï¿يَغ ما درةَ السِّ Ï Ò¿يَغ ٕاذ

خـاّص جريان وهو كذلک@, اÌº�ٕاء وهذا اً@, ØÌ ßº Õس� ٕانّه قلنا اÌº�ٕاء@: ـ ٨
أ�ّول ã| ا� اختاره من ٕاّ� به �@يُنال رحيمّية@, ورaة Wتاز ولطف Uصوص وفضل

ثانياً@/ الHبية مقام ã|و
العبوديّة وذ@كر اXناسبة@, ل0ٕفاضة اXقتضية السبّوحيّة ا¡قيقة@ذ@كر هذه ويناسب
مش�اً اXسجد وذ@كر اòاّص@, ا�ستعداد ووجود اXورد ã| ا�قتضاء بتحقّق اXشعرة

أ�نانّية@/ وانتفاء التاّم اòضوع حالة Iقّق ٕا(
m0ي ف0 اXقّدس@: بيت ã| القدس ]سجد Ï½أ�ق اXسجد تفسـ� وأمّا ـ ٩
مسجد بأبعد ليس القدس ومسجد أ�ع�@, أ�بعد ]ع* Ï½أ�ق فٕاّن ـ فأّوً� اXورد@/

اXكّرمة@/ مكّة من
أزيد فيه فائدة و� ّ ظاهريى ّ ماديى أمر القدس مسجد ٕا( اÌº�ٕاء ٕاّن ـ وثانياً
سلطة كانتIت ãÏÈأ�را وتلک اXسجد ذلک أن ØDس و� اليه@, ورحلة ف ØÌ¿ت ã| ا ØW
أ�@كتاف@/ ذيى سابور زمان ã|وذلک وزدشتّية@, مسيحيّة ب�نفوذ والّروم@, ٕايران من
اXسـجد ٕا( ا¡Çرام اXسجد من كان اÌº�ٕاء بأّن حة ØÍ½م ا�dية ٕاّن ـ وثالثاً
ف0 اُخر nعوا من فوقه ما وأمّا ,@Ï½أ�ق اXسجد هو الس� منxي فيكون ,@Ï½أ�ق
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ال¿Ìيف@/ الك0م هذا عليه يدّل
روحانّية@: أو ماّدية جهة ã| أ�ق½Ïٕامّا اXسجد فوق ما ٕا( الس� ٕاّن ـ ورابعاً
ãæوالثا أ�رض@/ ã| الس� ã| ا ØW أزيد ٕاG×يّـة ومعرفة معنويّاً عروجاً �@يفـيد فأ�ّول

اُ�و(@/ ا�هة ã| � السَّ m0ي@�
اXسجد, َعبد@, ي@, ÒÌºأ ُسبحان@, ـ كلFت m0ي� اXاّديى اÌº�ٕاء ٕاّن ـ وخامساً

ا�dيات@/ ٕاراءة ـ اXباَر@كة اللّيل@,
nالعوا تلک مشاهدة أّن ]ع* ج«Êنّية@: ã| روحانيّاً كان اÌº�ٕاء هذا ٕاّن ـ ١٠
الكـامل وا�نقطاع التجّرد nعا ã| و� النوم حال ã| � اليقظـة@, ã| كانت وا�dيات
مع القلب ¾Îود أيى بالبدن@, خارجاً التعلّق حال ã| بال¿Îود بل البدن@, عن ّ اXع*اòارجيى وهذا ا�مع@, ã| ا�مع Mال Ù.فع شئت وٕان ٕاليه@, ومتوّجهاً بالبدن متعلّقاً @كونه

ال¿Îود@/ أ�ع�من وا¡ّد القصوي اXرتبة وهو أ�ولياء من للخواّص يتحقّق ا Ø̂ ٕا
ج«Êنيّاً@/ اXعراج كون من اXراد هو اXع* هذا ولعّل

حاجة و� أدæتأث�@, فيه للبدن ليس اXعراج@: ã| شوهد ما مشاهدة ٕاّن ـ ١١
ٕا( حاجة و� بل اXس�@, هذا ã| سوء رفيق وهو بل البدن@, ٕاÌºاء اXع*ٕا( هذا ã|
ظلFنّية@, ج«Êنيّة Tدودة قاطبة@ماّدية Êوات@وأ�رض Ø»ال فٕاّن , ّ الظاهريى Ø ãæكاXالس�ا

فائدة@/ مزيد ٕاÌºائها ã|وليس

اXعرفة أهل بعض يشاهده ا ØW القا¼Íة الكلFت wذه Ø.يع ما خ0صة وهذا
فzا@/ فتدّبر ـ الكرZة ا�dية هذه خصوص ã| واليق�

ã| Fك القوم ع�لسان وتأوي0ت فت>ي0ت الصحيحة@: الواردة الروايات وأمّا
صـور ٕا( ت>يلها من ف0بّد اXاّدة@, وراء ما nبعوا اXربوطة واXعارف ا¡قائق سائر
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١٤٧ سطح

عقوGم@/ َع�قَدر النّاَس @كلِّموا ـ وأهلها اXاّدة m0ت
ٕا( يقينيّاً@, ÓFعل �@ُيعَرف ما كّل ُيرَجع أن ãÏÉيقت ين الدِّ ã|فا�حتياط هذا ومع

اòب�@/ oالعل وهو وال¿Îادة@, الغيب nعا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سطح@:
مـعروف@/ السـطح ذلک من ه@, ومدِّ ء ãÏ¿ال بسط ع� يدّل أصل سطح@: ـ مقا
فـلم قـفاه ع� امتّد ٕاذا الرجل@: انسطح ويقال معه@, اXمتّد أع0ه ء@: ãÏ¾ كّل وسطح
Çيى Ød الكـاهن وَسطيح َسطيحاً@, مانة الزَّ من قفاه ع� اXنبسط يى Ød ولذلک يتحّرك@,
واXِسطح@: @يبسط@فيه@ا¦ر@/ الّذيى اXوضع والَمْسطح: ب0@عظم@/ ُخلق كذلک ٔ�@نّه َسطيحاً,
الَمزادة@, طيحة@: والسَّ مّداً@/ به اòيمة ّد Ô] ٔ�@نّه بذلک يى Ød ا Ø̂ وٕا َمساطح@, وا�مع باء@, ßòا

امتّد@/ أيى انسطح@, سقط ٕاذا ٔ�@نّه بذلک يت Ùd ا Ø̂ وٕا
ع� امتّد الرجل وانسطح سطوح@/ وا�مع أع0ه@, وغ�ه@: البيت سطح ـ مصبا
واßXسـطح@: بسطته@/ نفع باب من ا¦ر وسطحت َسطيح@/ فهو يتحرك@, nو زمانة قفاه

اòيمة@/ عمود
أ�رضَسطحاً@: اُ� وسطَح أع0ه, ء ãÏ¾ كّل من وهو معروف@, السطح@: ـ صحا
ـطيحة والسَّ جّداً@/ ُمنبسط مَُسّطح@: وأنف تسـنيمه@/ خ0ف القـ.@: وتسطيح بََسطها@/
نـبت@, ـطّاح@: والسُّ مـانة@/ الزَّ من قفـاه ع� الُمستلقيى طيح@: والسَّ الَمزادة@/ طيح@: والسَّ

اXاء@/ فzا فيجتمع جارة ß¡با علzا اط ÔJ الصفاة واßXسَطح@: ُسطّاحة@, الواحدة
ور@/ ß¤ا وهو باßXسطح Ò} Ôòا َسطَح ـ ومنه وسّواه@, بسطه َء@: ãÏ¿ال َسطَح ـ أسا
لنا وبسط مسـتو@/ مَُسّطح@: وَسطْح البيت َسطْح ـ ومنه الصحفة@/ ã| يدة Ú>ال وسطح
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قفاه ع� بطحه ٕاذا فسَطحه@: وÍÈبه اòوص@/ من ا¡ص� وهو والَمساِطح اßXسطح
عمود وهو باßXسطَح وÍÈبه َسطيح@/ يى Ød وبه ومُنسِطح@, َسطيح وهو فانسطَح Wتّداً@,

الَمزادة@/ وهيى طيحة السَّ من و¾Ìب باء@/ ßòا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بيyا الفرق هو وهذا ا�ستواء@, مع البسط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

واXّد@/ وا�ستواء البسط وب�
عموداً@, اXرتفعة ا�دران قبال ã| السطح فٕاّن البيت@: ع�@أع� السطح وٕاط0ق

ا�دران@/ فوق ويُستوي ُيبسط ما فهو
اòباء@/ فوقه ويبسط كا�دار العمود فٕاّن اòباء@: ]ع*عمود اßXسطح وأمّا

البسط@/ ضمن ã| ¡اظه فباعتبار اXّد@: مفهوم وأمّا
البسـط قـبل اÇòباء فلعّل صّح@:@ ٕان اòـباء نفس ع� اßXسطح ٕاط0ق وأمّا

ل0نبساط@/ آلة فٕانّه اXراد@, وهو وا�ستواء@,
/@٢٠ . ٨٨ ـ ُسِطَحْت كيَف وٕا�أ�رِض

وا¡Çيوانـّية@, إ�نسـانيّة للـحياة مـهـيّأة ُجعلت Ø,ح واسـتَوت بُسطت أيى
وللنباتات@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سطر@:
وكّل والشجر@, كالكتاب ء@, ãÏ¿ال ع�اصطفاف يدّل مطَِّرد أصل سطر@: ـ مقا
ÇGا@, ÓÊºٕا ذلک فصار الباطل من كتبت أشـياء ا Øuفكأ أ�ساط� وأمّا اصطّف@/ ء ãÏ¾أ�ساط� وواحد بأ�باطيل@, جاء ٕاذا تسط�اً@: علينا ف0ن سّطر يقال@: wا@/ Uصوصاً
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عليه@/ اXتسلِّط ء ãÏ¿لل اXتعّهد وهو الُمسيِطر الباب@: عن شّذ ا ØWو واُسطورة@/ ٕاسطار
الشجر من الصّف والسطر كتبته@/ قتل@: باب من سطراً الكتاب سطرت ـ مصبا
ا�مهور لغة ã| ويُسكن أسطار@, ع� فيجمع عجل ã*ب لغة ã| الطاء وتفتح وغ�ه@,

وُسطور@/ أسُطر ع� فيجمع
أسُطر@, القليل@: فجمعه َسْطر@: قال Çfن السّكيت@: ابن ـ ٣٢٦ . ١٢ الxذيب
ُكتب@, ِمن َسَطٌر يقال الليث@: وقال أسطاراً@/ َعه Ò Òb َسَطْر@: قال ومن ُسطور@/ والكث�@:
:@�ل أ�وَّ Ôأساط� وقالوا ـ ã| الزّجـاج@: وقال ذلک@/ وLو مغروس شجر من وَسْطٌر
وأحاديث@/ اُحدوثة قالوا Fك اُسطورة أ�ساط� وواحد قال@: Tذوف@/ �بتداء خ.
الع¿Ìة ٕا( وÇNمع َسْطر ويقال وأسط�@, واُسطورة اُسطور واحده@: :@ ãæاللحيا وقال
جـاء ٕاذا تسـط�اً@, علينا ف0ن َسطَّر الليـث@: وقال ا�مع@/ bع أسـاط� Øj أْسطار
ٕاذا يَْسُطر وَسَطر يؤّلف@/ أيى له@, أصل � ما يُسطِّر هو يقال الباطل@, تُشبه بأحاديث
ومنه مَْسطور@, َسْطر كأ@نّه به@, قطعه ٕاذا َسَطراً بالسيف ف0ناً ف0ن سطر ويقال @كتب@/
بـالصاد كـتابxا الُمسيِطرون@: ُهم أم ـ ã| الفّراء@: قال ساطور@/ القّصاب لسيف قيل
وبصـطة@/ بسـطة ـ@ ومثله صيِطر@, Ô[ علzم لسَت ـ ومثله وبالصاد@, بالس� وقراءtا
وتـصيطر@, علينا تسيطر قد يقال اXسلّطون@, أ�رباب ـ الُمسيِطرون الزّجاج@: وقال
وصـطر@, سـطر نقول صاداً@, تقلب أن Nوز طاء بعدها س� وكّل الس�@, وأ�صل
اXتعّهد كالرقيب@ا¡افظ وهو اXسيِطر مصدر السيطَرة الليث: وقال عليه@وصطا@/ وسطا

ء@/ ãÏ¿لل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أو ٕانسان أو كتابة ã| النظم مع ا�صطفاف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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معنويّاً@/ أو ماّدياً غ�ها أو أحاديث أو شجر
الكتاب ومن إ�نسان أ�حاديثومن ومن الشجر الكتابومن من َسطٌر يقال

/@ الوحيى ومن اللوح ومن ا¤فوظ
عن وٕاضافة زيادة ع� وتدّل fزيدة وأ�سـط�@: وإ�سطارة اُ�سطورة وأمّا
السطر أيى السطر@, جعل وهو التسط� وهكذا ا£عول@/ السطر وهو ,@ الطبيعيى السطر

ا£عول@/ اXصنوع
يْطَرة والسَّ ومُستََطٌر@, مُستِطٌر وهو السطر@, اختيار ع� يدل افتعال وا�ستطار

وعليه@/ ء ãÏ¾ قبال ã|ع*ا�صطفاف[ فَْعلَلٍة@: بباب ملحق
/@٣ . ٥٢ ـ َمنشور َرّق ã| َمْسطوٍر وكتاٍب والطُّوِر

/@٥٨ . ١٧ ـ َمْسُطوراً الِكتاب ã| ذلَِک @كاَن

وأ�حكـام الواقـعة وا�Çريانات اُ�مـور فـيه ويضبط يكتب ما مطلق يراد
وكـّل ,@ ØãÏ»أنف أو Ø ã*تدوي أو Ø ã*تكوي ٕامّا الكتاب وهذا اXربوطة@, واXقّدرات ال0ّحقة
أ�حكـام فـيه مسـطور Ø ã*تدوي كتاب فالقـرآن به@, مربوطة أمور يضـبط فيه مyا
فيه مسطور كتاب Ø ãæإ�نسا والنفس اG�ّٕية@/ واXعارف أ�خ0قيّة والضوابط التكليفيّة
اشـتّد @�ًFوك قّوة الروح اشـتّد Fّوكل والقوي@, والطبايع لقيات Ôòوا الصفات ضوابط

واXقامات@/ اXراتب مب�جامع كتاب ٕانّه يقال أن ٕا( وضبطاً@, احتواًء
ã| ما وكّل ,@ ãçا�.و الكتاب Jتـويه � ما Jتويى ال0ّهوت ã| كتاب فكّل
اللفظ nعا ٕا( يصل أن ٕا( وهكذا ,@ Ø ãçلكوXا الكتاب �@يضبطه ما Jتويى ا�.وت

التكوين@/ من ã Ø�Qو ظهور فالتدوين والتدوين@,
وتكاثف@, وتزاحم وماّدة وك0م لفظ فzا يتصّور � التدوين@: وراء ما fراتب
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ينxيى أن ٕا( وضبطاً@, ونوراً قّوة ازداد ا¡دود فيه قّل Fّوكل التكوينيّات@, من هيى بل
الكتاب@/ راجع ـ ا¤يط oالعل العزيز القيّوم ّ ا¡يى ٕا(

/@١ . ٦٨ ـ َيسُطرون َوما والَقلَِم ن

وبـه الفـاعلّية@, جـهة وفيه ساطر والقلم القابليّة جهة وفيه مسطور الكتاب
والضبط@/ النظم Øيتج�

ٍة َشَجَر ِمن يوَقُد ـ تعا( ٕا(قوله ناظرة الكرZة ا�ملة هذه تكون أن و�@يبعد
/@٣٥ . ٢٤ ـ ِلنوِرِه اُ_ ديى Òv َعنوٍر نوٌر ْيتونة@/// َز ُمباَر@كٍَة

ويكون الشجرة من يقطع ما القلم فٕاّن اXباركة, ٕا(الشجرة القلم@ٕاشارة فيكون
Êواِت Ú»ال نـوُر �ا_ نـور@, وعـليه النـور ٕا( ٕاشـارة والنون وغ�ها@, للكتابـة آلة
اGاء@/ بٕاشباع ُهو يقال Fك الكامل@, Qّرده ٕا( ٕاشارة ا£ّرد والتعب�بالنون ْرض�@, وأ�َ

وهـذا ر@, ـ و = @٢٠٦ ـ الباطنيّة وبيّنته ,@٢٥٦ ـ عدده يساويى النـور ٕاّن Øj
النور من ومتظاهر ã Øمتج� والقلم ,@٢٠٦ ـ والقلم ـ من الظاهر اXلفوظ عدد يساويى

ية@/ dا� تفس� ليسمن وهذا ا£ّرد@, أ�صيل
A6ع Ø ãع� ل0ٕمام ا¡قّة ا0òفة من َسنة أّول وهو ,@٥٠ ـ النون عدد ٕاّن وأيضاً
ã| Fك سنة@, ٦٥ ـ وعمره البعثة@, من ٢٥ سنة ã|كانت A6ص Ø ãGالن وفاة أّن ع� بناء

اXعت.ة@/ والس� التوار± بعض

أهل اòمسة ٕا( ٕاشارة فيكون ,@٥ يكون اXرتبة باسقاط ٥٠ عدد ٕاّن وأيضاً
القلم@/ مصاديق من وهم البيت@, أهل من الكساء

النون أّن ٕا( مضافاً للجنس@, القلم فٕاّن َيسُطرون@: َوما ـ ã| ا�مع صيغة وأمّا
الساطر@/ من وأصيل Ø ã̀ حقي مصداق أيضاً
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اXتعال@/ ا� عند والعلم الكرZة@, ا�dية هذه ã|ذوقيّات هذه

/@٥٣ . ٥٤ ـ ُمسَتطَر àوَكب� àَصغ� وُكلُّ بُِر الزُّ ã| َفعُلوه ٍء ÖãÏ Ò¾ وُكلُّ

ع� كونه Uتار ع� فهو حgاً أو موضوعاً كب� أو صغ� وأمر ء ãÏ¾ كّل أيى
سطر@, ã| كونه عن ما ء ãÏ¾ Oرج ف0 ,@ ãçوالذا ØãÏÈوالعر Ø ã)الطو البُعد ã| ونظم صّف

جهة@/ ّ أيى ã|و حال ّ ع�أيى مسطور فهو
/@٢٥ . ٦ ـ �ل أ�وَّ Ôأساط� ٕاّ� هذا ٕاْن

/@٥ . ٢٥ ـ iًوأصي ُبكرة َعلَيْه Ò Ô] َفهيى }ا ا@كَتتَ Ò�ل أ�وَّ Ôأساط� وقالوا

أو ا� ٕا( مـنسوبة وليست اXاضـ�@, من Vعولة مصنوعة زائدة سطور أيى
القلم@/ أو الوحيى

/@٢٢ . ٨٨ ـ َصْيِطر Ô[ zم َعلَ َلسَت ُمَذ@كٌِّر أنَت ا Ú̂ ٕا
والسيطرة ا¡كومة ٕاعFل وليسلک ا¡قائق@, التذكرة@والتنبيه@وبيان @وعليک أيى
السطر هو فالسيطرة وبالسلطة@/ ج.اً أمورهم وتدب� ونظمهم ع�اصطفافهم والقيام

وا�ستع0ء@/ والقهر وا¡كومة بالغلبة
الياء فٕاّن والقهر@, ع�ا�ستي0ء تدّل :@ ّ بالرباعيى ل0ٕ¡اق السطر ã| الياء وزيادة

الطرف@/ وانكسار والتعّمق@, ع�النفوذ يدّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سطو@:
ٕاذا وذلک يسطو@, عليه سطا يقال@: والعلّو@/ القهر ع� يدّل أصل سطا@: ـ مقا
َطروقته@/ ع� يسطو والفحل اòيل@/ سائر سطا ٕاذا ساٍط@: فرس ويقال ببطش@/ قهره

ك<@/ ٕاذا اXاء سطا ويقال
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بشّدة@/ البطش وهو وأذلَّه قهره وَسطوة@: َسطواً يسطو وبه عليه سطا ـ مصبا
ك<@/ اXاُء@: وسطا

وسطا طْوة@, السَّ Ëº�ٕوا َسطْواً@, يَْسطو َسطا مصدر ْطو@: السَّ ـ ٢٩ . ٣ ا�مهرة
/@A6َعْدوه ُحÍÉه ã| ذنبه رفع ٕاذا ساٍط@: وفرس صال@/ ٕاذا الفحل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اسـتعملت وٕاذا بالقهر@/ وا¡ملة الصول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ع� فتدل الباء استعملتMرف ٕاذا ما 0Rف أيضاً@, ع�ا�ستع0ء ع�تدّل Mرف

فقط@/ الّربط

َيكادوَن اXْنـكَر َكَفروا@ الَّذيَن ُوجوه ã|تَعِرف ـناٍت َبيِّ آياُتنا zم َعلَ ×ُتت وٕاذا
/@٧٢ . ٢٢ ـ آياِتنا zم َعلَ َيتلوَن بالَّذيَن َيسطون

ا�dيات@/ علzم يتلون ٕا(الّذين بالنسبة بالقهر يصولون أيى
بالباء@/ متعلّقاً Ø.ع علzم استع0ء Gم يكن n وØXا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سعد@:

َسعيد@, والفاعل َسعداً@, ُدنياً أو دين ã|تعب باب من يَسَعد ف0ن َسِعد ـ مصبا
يَْسَعُده@, ا� َسَعَده فيقال لغة ã| با¡ركة ويعّدي منه@, Ëºٕا عادة والسَّ ُسَعداء@, وا�مع
بالبناء ُسِعدوا@, الَّذيَن وأّما ـ تعا( قوله ã| اللغة wذه السبعة ã| وقرٔي َمسعود@, فهو
/@ ã̀ شـ خ0ف ØËÉبال وَسُعد ا�@/ أسَعده فيقال باGمزة يتعّدي أن وأ�@ك< للمفعول@/
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عاونه@/ ]ع* مساَعدة وساَعَده سواعد@, وا�مع العضد@, هو والساعد
ã| اليُمن ـْعد@: فالسَّ النحس@, خ0ف وÌºور خ� ع� يدّل أصل سعد@: ـ مقا
وسعد بُلَع سعد مثل ع¿Ìة@, النجم وسعود اXرعي@/ أفضل من نبات ْعدان@: والسَّ أ�مر@/
ٔ�@نّه ساعد@, إ�نسان لساعد قالوا Øj أ�صل@/ هو هذا ليُمنها@/ سعوداً يت Ø Ôdو الذابح@,
ٕا( ساعده ØËÈ كأ@نّه عاَونه@, ٕاذا أمره@, ع� ساعده يقال وGذا أموره@, ع� به يتقّوي

ساعده@/

ـ الص0ة افتتاح ã| يقول كان ٕانّه :@A6ص Ø ãGالنـ عن رويى ـ ٦٩ . ٢ الxذيب
لّب من مأخوذ فهو لبّيک@: فأمّا ٕاليک@/ ليس ØÌ¿وال يَديْک ã| �òوا وَسـْعَديک لبَّيک
ٕاقامة@, بعد ٕاقامة طاعتک ã| oمق أنا يقول@: كأ@نّه وٕالباباً@, لَبّاً به@, أقام ٕاذا وألّب باXكان
واXسـاعدة@: إ�سعاد وأصل ٕاسـعاد@, بعد ٔ�مرك وٕاسعاداً مساعدة Øj لک ومساعدة

يى Ùd ْرَفق@, ßXوا نْـدين الزَّ ب� ما وهو راع الذِّ ساعد اعد@: والسَّ ربِّه@/ أمر العـبد متابعة
البحر Vاريى واعد السَّ عمرو@: أبو تناولته@/ أو شيئاً بطشت ٕاذا الكّف Xساعدته ساعداً
ويـوم َسـعد يَوم يقال@: النحس ضّد ْعد@: والسَّ ساعد@/ واحدها اXاء@, ٕاليه تصّب ã,ّال
َسعيد@, فهو وَسعادة@, َسْعداً يَسَعد َسِعد اXظّفر@: ابن كالسعادة@/ مصدر عود@: والسُّ س@/ Ö ÒL

/@ ã̀ َش نقيض
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والّصـ0ح@, والفضل �òا ãÏÉتقت حالة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
جـهة من عمل ã| وٕامّا واستعداداً@, تكويناً هو@, حيث من ذات ã| ٕامّا اXعـ* وهذا

الصا¡ة@/ أ�عFل توفيق
عن [نع وكلفة وعناء شّدة حالة أيى والنحوسة@, قاء الشَّ اXفهوم@: هذا ويقابل
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الgال@/ ٕا( والسلوك والفضل والص0ح �òا
اÇòدمة ã|و ÍÉÇTك ã|و لک قـياماً Çfفهومها وَسْعديک@: لبّيک ـ bلة وأمّا

لبّاً@/ @اُلّب = مقّدر@ والفعل لک@, والعمل

]Çع* والÇgال@, الفضل وطلب ٕاليک والسلوك الصا¬ للعمل مهيّأة حالة ã|و
َسْعداً@/ أسَعُد @ = والص0ح@ للخ� والxيّؤ ا�قتضاء وجود

النّار ãPَف َشُقوا الَّذيَن فأّما وَسعيٌد@, Þ ãcَش م Ôy ßf بٕاذِنه ٕاّ� نَفٌس تَكلُّم � يَأت يَوَم
/@١٠٨ . ١١ ـ فzا خاِلدين نَّة Ò:ا ãPَف ُسِعدوا الَّذيَن وأّما /// Îيق@, Ò¾و Õَزف� فzا م Ô ÒG
ٕاّ� واGيبة@, والسطوة العظمة ٕاحاطة من نف«Îا ã| ما تُظهر أن نفس تقدر � أيى
الشّدة حالة ã| وهو Ø ã̀ ش ٕامّا صنف�@, ع� الناس يكون فيومئذ بإ�ظهار@, يؤَذن أن

النار@/ ã| وهو و¾Îيق زف� له يكون والكلفة الشّدة ]قتÏÉتلک فهو والعناء@,
ÏÉقت[ فهو بالروحانيّات@, والع0قة اللقاء ٕا( الشوق حالة ã| وهو سعيد وٕامّا

ا�ّنة@/ ã| مستقّر له الفعليّة ا¡الة تلک
Mسب الذاتيّة الفطريّة السعادة ـ اُ�و( مراحل@, ث0ت Gا السعادة أّن فظهر
والغذاء واXكان والزمان وأ�ُّم الوالد ã| اòصوصيّات من والعلل@, أ�سباب اقتضاء
هـذه بعد ا¡الة تلک ã| فهو الروح@, لنفخ يسـتعّد أن ٕا( فzا@, والتحّو�ت والرحم
الشقاء@/ من م>لة ã| أو السعادة من درجة له ٕامّا واXقتضيات وال¿Ìائط التحّو�ت

فٕاّن والرياضات@, والطاعات والعبادات بأ�عFل اXكتسبة السعادة ـ والثانية
ّ أيى ã|و كان كيفيّة ّ بأيى الصا¬ والعمل آتاها@, وع�ما وسعها ]قدار مكلّفة نفس @كّل
الصدر@/ ã| وان¿Ìاحاً وروحانيّة قّوة ويوجب السعادة@, ٕاNاد ã| يؤّثر وحالة@: مقام

وهيى واXكتسبة@: الذاتيّـة اXرحلت� من اXتحّصـلة الفعليّة السعادة ـ والثالثة
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والعقاب@/ مَب*الثواب وهيى ا�dخرة@, ã| اXتظاهرة
كان ما@ � الفعلّيتان@, والسعادة الشقاوة يراد وَسعيد@: Ø ãcَش م Ôy ß Òf ـ تعا( فقوله
ـ@@يَدخلون �@بقول ا�ّنة@, ã!ف النار@, ã!ف ـ بقوله Ø.يع وع�هذا الدنيا@, ا¡ياة ã| مراداً
م Øu أ � وا�ّنة@, النار ã| استقّروا فقد فع0ً  Fw@اّتصافهمÏÉقت[ م Øuفٕا وا�ّنة@, ٕا(النار

بعد@/ يستقّرون

ا� من كانت السـعادة أّن ٕا( ٕاشارًة ا£هول@: بصيغة ُسِعدوا@, ـ ã| التعب� وأمّا
بسوء ا Øuفٕا الشقاوة 0Rف وهذا أ�ولي�@, اXرحلت� ã| Fك وتوفيقه وبتأييده اXتعال

العمل@/ سوء نتيجة ã|و ا�ختيار
/@�Xك�والظاÌ¿Xا أحوال لبيان اXقام فٕاّن الشقاء@: hتقد وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سعر@:

وأسعرته ٕاليه@, ينxيى معلوماً سعراً له جعلت تسع�اً@: َء ãÏ¿ال سّعرت ـ مصبا
فاستعَرْت@/ أوقدtا@, ٕاسعاراً@: وأسعرtا نفع@, باب من َسْعراً الناَر وَسَعْرُت لغة@/

ذلک من وارتفاعه@/ واتّقاده ء ãÏ¿ال اشتعال ع� يدّل واحد أصل سعر@: ـ مقا
عار@: والسُّ به@, ُيسعر الّذيى اòشب سعر@: ßXوا توّقدها@/ واستعاُرها@: النار@, سع� السع�@,
مُسَعرة فهيى وأسعرtا الناَر وَسَعْرُت موم@/ السَّ ÍÈبته الرجل@ٕاذا ُسِعر ويقال النار@/ حّر
وهو ـعر السُّ الباب هذا ومن اشـتعلوا@/ م Øu@كأ الّلصوص@, اسـَتعر ويقال ومَسعورة@,
¡ّدtا وذلک مَسعورة@, ناقة ويقولون إ�نسان@, ã| يستعر ٔ�@نّه بذلک يى Ùdو ا�نون@,

ويعلو@/ يرتفع ٔ�@نّه أيضاً هذا من فهو الطعام ِسعر فأمّا Vنونة@/ ا Øuكأ@
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ُسِعَرْت@, Ôoح Ò:ا وٕاذا ـ وقرٔي وأGبxا@, ا Ôxهيّج وا¡رَب@: النار َسعرُت ـ صحا
واßXْسعار: ْسَعر ßXوا أحرقناهم@وأمَضْضناهم@/ وَسَعْرناهم@بالنبل: للمبالغة@/ َرْت@أيضاً وُسعِّ
ا¡رب@/ به مي ÔI أيى َحرب@, ِمسعُر ٕانّه للرجل: قيل ومنه النار, به ُتسَعر الّذيى اòشب
سـاِعره@/ Ò[ ابتدأ ٕاذا البعـ�@: ã| ا�رب واسـَتعر وأرفاُعها@/@ آباطها إ�بل@: وَمسـاِعر
الفّراء@: قال ـ وُسُعر ضiل ã| النار@/ ع�@: والسَّ توّقدت@, أيى وتسّعَرْت النار واسَتعرت

ا�نون@/ أيضاً@: ُعر والسُّ والعذاب@, الَعناء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هو ع� والسَّ ا�لxاب@, مع حرارة شّدة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

واXلxب@/ حرارًة الشديد
والxيّج والغليان وا�لxاب وا�شتعال التوقّد ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق

وا¡مي@: وا¡ّم وا¡رارة والتحّرق وإ�مضاض

قيد@/ ب0 مع*عاّم وهو ال.ودة@, ضّد ا¡رارة أّن
وتستعمل ا¡ّم من أخذت قد ا¡مي ولعّل الشديدة@, ا¡رارة وا¡مي@: وا¡ّم

ا¡مي@/ راجع ـ@ كالعطوفة الباطنيّة ا¡رارة ã| غالباً

ا�لxاب@/ من قريباً أ�جزاء ã| والتحّرك الxيّج Mصول ا¡ّم@, فوق والتحّرق@:
الدخان@/ اòالصمن الشديد التحّرق وهو التحّرق@, فوق وا�لxاب@:

هو@/ حيث ا�يشمن جهة فيه ي0حظ والغليان@:
والثوران@/ ا�نبعاث جهة فيه ي0حظ والxّيج@:

اXشّقة@/ وٕاNاد واN�ٕاع إ�ي0م فيه ي0حظ وإ�مضاض@:
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سعر ١٥٨

ã|و النـار@, ã| التـ0ٔلؤ وهو التحّرق@, بعد Jصـ0ن ا Ø̂ ٕا والتوّقـد@: وا�شتعال
شديد@/ وتظاهر ت0ٔلؤ إ�شتعال

/@١٢ . ٨١ ـ زِلَفْت اُ نَُّة Ò:ا وٕاذا َرْت ُسعِّ Ôoح Ò:ا وٕاذا

ا¡Çرارة شّدة ٕانّه :@oا�ح ã| وقلنا ,@oا�ح موضوع ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا فالتسع�
ا�حم@/ بعد هو حرارة ã|ابxا�ل وهو فالتسّعر التوّقد@, حّد بالغة

وَسـَيصلَْوَن ـع�@, السَّ ã| وَفريٌق ع�@, السَّ أصحاِب ِمن ـع�@, السَّ َعذاِب �ٕا
/@ َسع�اً بالّساَعة َب كَذَّ ْن@ Ò ßX َسع�اً@,

ا�لxاب@/ مع ا¡رارة من شّدة ã| يكون ما يراد

:@ ã| استعGFا موارد من أيضاً اXع* هذا ويستفاد
/@٩٧ . ١٧ ـ َسع�اً ِزدناُهم خَبْت F ُكلَّ Úsَجَه َمأواُهم
/@٥٥ . ٤ ـ َسع�اً Ò Úsَه Ò ßP ÒP وكَ َعنه َصدَّ َمن م Ôyوِم

ا�نكسار@/ وأصله@السHمع الّلهب@وا¡ّدة@, اGò@اKفاض@الصولة@وانكسار فٕاّن
وغلظة@/ وكلوح مضيقة فيه Xا Ëºٕا Øsوجه

/@٤٧ . ٥٤ ـ وُسُعر َضiل ã| الُمجِرميَن ٕانَّ

وا£رم@من@انقطع@عن@ا�@تعا(@با0òف@والعصيان, ا£رم�, صيغة@ا�مع@باعتبار
السعادة سبيل عن ضّل فقد الروحانّية@: وا¡ياة والنور الرaة مبدأ عن ينقطع ومن

السع�@/ ã| وهو والف0ح

مـاّديًة@, أ�شجار Iت ويُلَّف يُغطّي ما ا�Çنّة فٕاّن ا�ـّنة@: مقابل ã| فالسع�
السع�@/ ويقابلها معنوّية@, والعطوفة الرaة ظ0ل وIت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٥٩ سعي

سعي@:

أرباwا@/ من أخذها ã| عِمل سعياً@: يَْسعي الصدقة ع� الرجل سَعي ـ مصبا
وأصل كان@/ وجه ّ أيى ع� ٕالzا ذهب الص0ة@: ٕا( وسعي هرول@/ َمشيه@: ã| وسعي
:@ ã)الوا ٕا( به وسعي علzم@/ ã)و القوم@: ع� وسعي عمل@/ كّل ã| ف ØÍ½الت :@ السعيى
بـه@/ ليـتخلّص اXال ا@كتساب وهو سعاية@, رقبته فک ã| الُمكاتب وسعي به@/ ÏÒ¾و

ساٍع@/ والفاعل /@ السعيى منه طلبت قيمته@: ã| واستسعيته

من وكّل وَكَسب@, َعِمل ٕاذا وكذلک عدا@, أيى َسْعياً يَْسعي الرجل سعي ـ صحا
والَمْسعاة الصدقة@/ ُو�ة ã| ذلک يقال ما وأ@ك< علzم@, ساٍع فهو قوم ع� شيئاً ã ß)َو
اللّيل مÏÉمن يقال اللّيل@, من الساعة عو@: والسِّ وا�ود@/ الك0م ã| :@ الَمساعيى واحدة

فيه@/ غلبته ٕاذا أسعيه@, فسعيته ف0ن ãæوساعا ِسعٌو@/
خ�اً أ�مر ã| للَجّد ويُستعمل الَعْدو@, دون وهو ال«Ìيع ÔãÏ¿Xا :@ عيى السَّ ـ مفر
ما وأ@ك< أيِدvـم@/ Ò�ب يسَعي نوُرهم َخراwا@, ã|وَسعي ـ تعا( قال اً@/ ØÌ¾ أو @كان
/@ ãÏ¿Xا من واXروة الصفا ب� Dف السعيى وُخّص ا¤مودة@/ أ�فعال ã| السعيى يستعمل

بالفجور@/ واXساعاُة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
هو سبق Fك ا�هد فٕاّن ا�هد@, من مرتبة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

الyاية@/ ينxيى أن ٕا( البليغ السعيى
ا Ø̂ ٕا :@� والسَّ ãÏ¿Xا ã!ف Mسـبه@: ء ãÏ¾ كّل ã!ف اXوارد@, ã| Oتلف اXع* وهذا
والتجارة@: الكسب ã|و ا¡ركة@/ ã| التساهل وعدم اXقّدمات وtيئة oبالتصم يتحقّق
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سعي ١٦٠

وغ�ه@/ اXال من اXقّدمات بتحصيل الرقبة@: فّک ã|و واXراقبة@/ وا�ستقامة بالدقّة
ٕا(العيش البلوغ ã|و ٕا(اXقصود@, والوصول الgال Iصيل ã| السعيى وهكذا
موضوع كّل ã| فا�هد إ�ص0ح@, أو واòراب الفساد سبيل ã|و ,@ ّ اُ�خرويى أو ّ اXاّديى

يناسبه@/ ما Mسب
وIّو�ت بتغي�ات أيى عمل@, كّل ã| ف ØÍ½بالت Ìها@: Ø»يف من مراد هذا ولعّل

منظوره@/ ã| يوفَّق Ø,ح وVاهدات وترّددات
اXصاديق@/ fن وغ�ها@: والذهاب واGرولة الَعْدو oمفاه وأمّا

بالتبديل@/ والساعة السوع ماّدة من ا Øu@فكأ عوة@: السِّ وأمّا
هذا فٕاّن وغ�ها والرجوع والذهاب باGرولة واXروة@: الّصفا ب� عيى السَّ وأمّا

اXقصود@/ ليبلغ والطواف إ�حرام بعد جهد
/@٥١ . ٢٢ ـ ُمعاِجزين آياتنا ã| َسَعْوا والَّذيَن

وُيذهب يHُّدد أن � ويُتعقّل@, وُيتذّكر وُيتفّكر فzا يُتوقّف وأن �@بّد ا� آيات
فzا@/ ويُسعي هد ÔNو

Çا ßw @كِّروا ذُ ٕاذا الَّذيَن بآياتنا يُؤِمن ا Ú̂ ٕا ٕاZاناً@, م Ôtزاَد آياتُه zم َعلَ ُتليت وٕاذا
داً@/ ُسجَّ َخّروا

وIق�ها@/ ا�dيات وتضعيف اXعاجزة هيى السعيى هذا ã| نيxّم أّن ٕا( مضافاً
حال@/ معاجزين@: فكلمة

/@٣٩ . ٥٣ ـ َسعيى ما ٕاّ� نساِن ٍiٕل لَيَس وأن
/@١٠٤ . ١٨ ـ نيا الدُّ ياة Ò¡ا ã| م Ôzَسع َضلَّ الَّذيَن

ـ َمشكوراً م Ôzَسع كاَن ولِئَک فاُ مؤِمن وهَو ا Òzَسْع ا ÒG وَسعيى ِخَرةَ Ð�ا أراَد وَمن
/@١٩ . ١٧
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١٦١ سعي

وسـعادة تكوينّية@, ذاتيّة سعادة مراحل@: ث0ث Gا السعادة أّن سعد@: ã| سبق
له ويتحقّق ويؤّثر ينتج ا Ø̂ ٕا مyا وكّل اُخروّية@, لة متحصِّ وسعادة Iصيلّية@, مكتَسبة
الذاتيّة السعادة Ørت السعادة wذه فٕاّن ا�@كتسابّية@, السعادة Iّققت ٕاذا وثبوت@: فعليّة
اXرحـلة@: هذه ã| التحقّق هذا نتيجة ã|و فعلّية@, Gا وتتحقّق السليمة الفطرة وIييى
ا¡ياة ã|@ السعيى ا�@كتسابيّة@وضّل السعادة انتفت وٕاذا الثالثة@اُ�خروّية@, تتحّقق@اXرحلة

ء@/ ãÏ¾ مyا يتحّصل nو ك0ًّ السعادة انتفت اXاّدية@: اُ�مور وا@كتساب الدنيا
Jفظ Ø,ح الدنيا@, ã| Gا سعي ٌ سعيى ٕاّ� ا�dخرة ã| ل0ٕنسان ينفع ء ãÏ¾فليس

ا�@كتسابّية@/ بالسعادة لها Øgوي ويقّوvا السليمة أ�صيلة فطرته
/@٣٥ . ٧٩ ـ َسعيى ما @إ�نساُن َيتََذ@كَُّر يَوَم

/@٤٠ . ٥٣ ـ ُيريى َسوَف َسعيَه وأّن

/@١٥ . ٢٠ ـ َتسعيى ا ß[ نَفٍس ُكلُّ لتُجَزي اُخِفzا أ@كاُد آتيٌَة الّساَعَة ٕانَّ

/@١٢ . ٥٧ ـ أيدvم Ò�ب نوُرُهم َيسعيى واXؤمناِت Ò�اXؤمن َتري يَوَم

/@ ٨ . ٦٦ ـ وبأZاuم أيدvم Ò�َب َيسَعيى نوُرهم َمَعه آَمنوا والَّذيَن

وجّل@, عّز با� اXتعلّق واXرتبط النفسانيّة الع0ئق عن اXنقطع هو اXؤمن فٕاّن
اسـتعدَّ وا¡جب@: الشـوائب عن طاهراً خالصاً نفسـه وNعل تعا( به يرتبـط ومن
من ونور بص�ة ع� وحركاته وأعFله اُموره bيع ويكون وا�ستنارة@, ل0ستفاضة

الروحانّية@/ اòالصة حياته أشّعة وتتظاهر وجوده@, نور Øفيتج� تعا(@, ا�
ِمyا@/ Rارج لَيَس الظُّلFِت ã| َمثلُه كََمْن النّاِس ã| به ãÏ¿ ÒZ نوراً@ لَُه وَجَعلنا

ã| النور@, أيى ظهوره وقّوة ت0ٔلؤه شّدة باعتبار اXورد@: هذا ã| عيى السَّ وٕاط0ق
اXتوالية@/ وحركاته أموره bيع
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سغب ١٦٢

وهو اXس� طول ã| وQلّيه ت0ٔلؤه واZ�ٔان@: أ�يديى ب� Dف النور من واXراد
جنبه@/ وهو عرضه ã|و السالک@, أمام

ã| وما مقامه@/ فوق ã,ّال واXقامات وا¡قائق ع�اXعارف أمامه@: ã| ما وينطبق
له@/ مرضيّة وأعFل كرZة صفات ع� أZان@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سغب@:
َسـِغب يقال الَمجاعة@, ْسَغبة@: ÒXفا ا�وع@, ع� يدّل واحد أصل سغب@: ـ مقا
مـع ا�وع ٕاّ� ـَغب السَّ �@يكون بعض@: قال وَسغبان@/ ساغب وهو ُسـغوباً@, َيسَغب

وليس]ستعمل@/ َسَغباً@, العطش يى Ød ا Ø[ور التعب@/
وَسـغابة@: ومَسـَغبة َسَغٌب وبه وَسِغَب@, َسَغب وقد �غب@, ساِغب هو ـ أسا
Xاتمن الغابة ã|الليث ã̀ ب لو وتقول@: َمسغبة@, ذو ويوم َسغبان@, وهو تعب@, مع جوع

غابة@/ السَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| الغذائيّة اXواّد انتفاء مع الشديد ا�وع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
مضيقة@/ ã|والناس ا¤يط ذلک

ـ بَة Ò8َم ذا ِمْسـكيناً أو َمقَربَة ذا ÓDَيت َمْسـَغبٍَة ِذيى يَوم ã| ٕاطعاٌم أو َرَقبة َفکُّ
/@١٤ .@@٩٠

وا£اعة@/ اXضيقة يصاحب يوم ã| عاجز مسك�فق� أو قريب oيت ٕاطعام أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٦٣ سفح

سفح@:

وسفَح صبَّه@/ ٕاذا الدَم سفَح يقال ء@, ãÏ¾ ع�ٕاراقة يدّل واحد أصل سفح@: ـ مقا
وأمّا َضياعاً@/ يُسفَح ء ãÏ¿كال فهو نكاح@, عقد ب0 اXاء صّب فاح@: والسِّ هراَقه@/ الدم@:
الث0ثة ال«Îام أحُد فيح@: والسَّ صفح@/ فيه وأ�صل إ�بدال@, باب من فهو ا�بل@: َسفح

أ�صل@/ عن شاّذ وهو Gا@, انصباء � ã,ّال
وسـفحُت مُضَطجُعه@/ وهو اXاء فيه يُسفَح حيث أسفلُه ا�بل@: سفح ـ صحا
وِسفاحاً/ مسافَحة سافَحها يقول نا, الزِّ فاح: والسِّ سفكته@/ دَمه@: وسفحُت هرقته@/ اXاَء:

له@/ نصيب � ا ØW الَمْيسر Îام ßº من Îºم فيح@: والسَّ
دمَعها@/ Ôالع� وسفَحت للدماء, سفّاك َسفّاح: وف0ن سافح@وَمسفوح@, ماء ـ أسا
منه@, اضطجع ما وهو ا�بل@, بسفح ونزلنا مَصاّب@, َمسافح@: وللواديى َسفوح@/ وَجفن

سفحاً@/ منه ُسِفح ا Ø̂ @كأ@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقابل وهو ا¤فوظّية@, شأنه من Dف ّب الصَّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ّ اXاّديى من أعّم يكون أيضاً فح فالسَّ واXع*@, الظاهر ã| اXطلق ا¡فظ وهو صانة Ò¡ا
/@ ّ واXعنويى

فک@: والسَّ كب والسَّ ّب والصَّ قط السَّ ـ وب�مواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
اختيار@/ وب0 دفعة العلّو من ء ãÏ¾ نزول هو السقط أّن

قيد@/ وب0 معنويّاً أو ماّدياً فوق من اLدار ّب والصَّ
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ا¡صانة@/ جهة ¡اظ بدون ماّدة ã| اLدار مطلق كب والسَّ
الُعدوان@/ جهة فيه ي0حظ اLدار فک والسَّ

فzا@/ Iقيق اXع*� ã|تقريب الكلFت wذه اXاّدة فتفس�
والباطن الظاهر ã| ا¤فوظيّة هو ْصن Ò¡وا ْصن@: Ò¡ا مقابل ã| فح السَّ ٕاّن وقلنا
حّد عن متجاوزاً بل نفسه@, ã| Tفوظاً ء ãÏ¾ كون عدم السفح فيكون /@ هيى حيث ع�من فيدّل اXفاعلة@: باب من استعمل وٕاذا نفسه@/ Ë½يع nو والعصمة@, والوقار العفّة

والزنا@/ بالفجور السفاح Ì Ú»يف ما اXع*@: هذا وي0زم العّفة@, وزوال ا�ستمرار
///@�مسـاِفح Òَغـ� Ò�ِصـن ÔT بأموالكُم َتبَتـغوا أن ذلكُم وراَء@ ما َلكُم واُِحلَّ
فـٕاذا أخـداٍن مّتخذاِت و� ُمسـاِفحات Òَغ� َصناٍت ÔT باXعروف اُجوَرهنَّ وآتوهنَّ

/@٢٥ . ٤ ـ اُحِصنَّ

ا¡صانة@/ قبال ã| وهذا Tدودtا@, عن وا¡فظ والعفّة العصمة اLدار يراد
وأمّا النفس@/ عفاف حفظ وهو واحد ]ع* الرجال@: ã| ا¡صانة أّن !O و�
الزوج@/ ناحية ومن بالðويج ا¡صانة هو :@ ّ فالظاهريى ,@ ّ ومعنويى ّ فظاهريى النساء@: ã|

والتعّفف@/ التحّفظ هو :@ ّ واXعنويى
ّ الظـاهريى مـعناها أو اÇXطلق مـعناها مyا يراد إ�طـ0ق@: عند فا¤ـَصنات

ع�اXراد@/ Iمل وبالقرينة ,@ ّ اòارجيى
َدماً أو َميَتـًة يكوَن أن ٕاّ� َيطعُمـه طاِعم ع ماً رَّ ÔT Ú ã Ò�ٕا اُوِحيىَ Dف أجُد � ُقل

/@١٤٥ . ٦ ـ ِخ�ير ¡َم أو َمسفوحاً@

اللحوم@/ ضمن ã| يب` ما دون م@, Tرَّ فٕانّه بالذبح@, الدم من ينحدر ما يراد
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١٦٥ سفر

يرادفها@/ ما دون باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفر@:

مـثل َسـْفر@, وا�مع سافر@, فهو ÍÈب@, باب من َسـْفراً الرجل سَفر ـ مصبا
يقال اXسافة@, قطع وهو َفر@, السَّ Ëº�ٕوا أ�صل@, ã| مصدر وهو وَصحب@, صاحب
Ëºوٕا الفعل واستعFل العدوي@, مسافة فوق موضع لقصد أو ل0رIال خرج ٕاذا ذلک
َسـْفرته وكانت كذلک@, مسـاَفرة@: وساَفر أسـفار@, Ëº�ٕا وbع مهجور@, منه الفاعل
القـوم ب� وسفرت طلعت@/ َسْفراً@: الشمُس وَسَفرت َسَفرات@/ bعها وقياس قريبة@,
وا�Çمع َسـف�@, وLوه للوكيل وقيل وسـف�@/ سافر فأنا أصلحت@, ِسـفارًة@: أسِفُر
يوِضح ٔ�@نّه وأوضحته@, كشفتَه ٕاذا َء@: ãÏ¿ال َسَفرت ـ قوGم من مأخوذ وكأ نّه ُسَفراء@,
هاء@/ بغ� سافر فهيى وجهها@, كشفت ُسفوراً@: اXرأة وَسَفَرت ويكشفه@/ فيه يَنوب ما
الرجـل وأسفر bال@/ ع0ه ٕاذا ذلک من الوجه وأسفر أضاء@/ ٕاسفاراً@: الصبح وأسفر
يت Ødو ُسَفر@, وا�مع للمسافر@, يُصنع طعاٌم فرة@: والسُّ أ�سفار@/ ã| ص0ّها بالص0ة@:

ازاً@/ ÒV ُسفرة الطعام فzا يوَعي ã,ّال لدة ßا�
يى Ùd الَسَفر@, ذلک من وا�0ء@/ ا�نكشاف ع� يدّل واحد أصل سفر@: ـ مقا
أ�صل وهو الباب وِمن اXسافرون@/ ْفر والسَّ أما@كyم@/ عن ينكشفون الناس ٔ�ّن بذلک

يى Ød ا Ø̂ وٕا السف�@, الشجر@: ورق من يسقط ما يسّمي ولذلک كنسته@, البيَت@: سفرُت
الباب من فهو أصلح@: ٕاذا ِسفارة ب�القوم َسَفر قوGم@: وأمّا تسفره@/ الر´ ٔ�ن سف�اً
كشفته@/ ٕاذا@ وجهها عن اXـرأُة وسفرت وخ0ف@/ عداوة من هناك كان ما أزال ٔ�@نّه
ويقال Ìوراً@, Ôº قاً ßÌ¿ُم كان ٕاذا ُمسِفر@: ووجه الظ0م@/ انكشاف وذلک الصبح@: وأسَفر
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يى Ødو الَكَتَبة@, َفرة@: والسَّ الكتابة@, فر: والسَّ أ�رض/ ã|@فت@وذهبت ØÍ½ت اسَتفرت@إ�بل:
ٕاليه@/ تاج ÔJ ØFع ُتسفر الكتابة ٔ�ّن بذلک

اXساِفرون,@�@يُتكلّم القوم ْفر: والسَّ َفر@/ من@السَّ مُفاعل مساِفر: ـ ١٦٦ ا�شتقاق
رجل يقولوا nو سفّاراً@, َسفر Nمع وقد أ�صل@/ وهو وَسْفر@, سافر �@يقال بواحده@,
ومساَفرة@/ سفاراً الرجل@ُيسافر سافر ع�@مساِفر,@يقال: اقت½Íوا َفر, @مع*@السَّ ã| سافر,

ãÏ¾اXا والسف�@: أسفار@/ وا�مع ,@Fأش}ه وما واS�ٕيل التوراة من الكتاب ْفر@: والسَّ
الشجر@/ َوَرق من ´ الرِّ طرحته ما ف�@: والسَّ َسفارة@/ يسفر سَفر الصلح@/ ã| القوم ب�
ع� ّ قويى ِمسـفر@: Õوبع� البعـ�@, خطم ع� Nعل ة Òg Ò¡با شبzة حديدة فار@: والسِّ
وأسَفر@/ الصبح َسَفر وكذلک غ�@, � سفراً َتسِفر َوجهها عن اXرأُة وَسفَرت السفر@/

الرأس, عن العFمَة َسَفر Lو بأ�عيان ذلک وOتّص الغطاء, كشف السفر: ـ مفر
باللّون, Oتّص وإ�سفار كنس/ ßXا أيى سفر, ßXبا كنسه البيَت: وسفر عن@الوجه, واFòَر
ا¡قائق@/ عن ُيسِفر الّذيى الكتاب فر@: والسِّ لونـه@/ أ¾Ìق أيى أسـَفر ٕاذا بح والصُّ Lو
وا0Xئكة فالرسول الوحشة@/ من بيyم ما ويزيل يكشف ب�القوم الرسول والسف�@:

علzم@/ است}م ما القوم عن سافرة كوuا ã| مشHكة والكتب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
Tدودته@, عن خارج Tيط ٕا( ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ا�ستعFل@/ موارد bيع ã| ملحوظ القيد وهذا

/@ÍÒÉ Ò¡ا قبال ã| وهو الوطن@, Tدودة عن خروج َفر@: السَّ ã!ف
خارج@, Tيط ٕا( فيه يتوطّن Tيط عن خروج وهو السف�@: اXع* ذاك ومن
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خاّصة@, بوظائف والعمل وإ�ب0غ الرسالة وأمّا فقط@, اòصوصيّة هذه فيه وي0حظ
ٕانّه فيقال اُخر@, بقرائن يستفاد ا Ø̂ فٕا وغ�ه@: Øمع� شخص جانب من اòروج قيد أو
ّ بأيى ا¤يط@, هذا طبق ع� واXذا@كرة العمل وظيفته ا¡كومة@/ تلک جانب من سف�

ووطنه@/ حكومته ص0ح يوافق وخصوصيّة Lو
واXصلح@/ Ø ãGوالن والرسول وب�الوكيل بينه الفارق هو وهذا

Fك وٕادامته@, السفر استمرار ع� يدّل فاَعَل فٕاّن وب�اXسافر@: بينه الفرق وأمّا
/@ Øمع� Tيط ٕا( وورود Tيط من خروج ٕاّ� له ليس والسف� العرفّية@, اXسافرة ã|

وظرفه@/ الطعام وهو به@, ُيسَفر ]ع*ما كاللُّقمة فرة@: السُّ وأمّا
من خرج فكأ@نّه ,@ ّ سـFويى بكتاب Uصوص فهو الكتاب@: ]ع* ـفر السِّ وأمّا

Vاز@/ اXتداولة الكتب ã| وٕاط0قه ,@ ّ دنيويى Tيط ã| ونزل ّ علويى Ø ãæروحا Tيط
أ�صل@/ ذاك fن الساقط@: ]ع*الورق ف� السَّ وأمّا

هـيى واßXسـفرة الزوائد@, من هو ما ٕاخراج باعتـبار فهو الَكنس@: مفهوم وأمّا
كنسة@/ ßXا

ٕا( العـفاف Tدودة عن اXرأة خروج باعتبار فهو الوجه@: كشف مفهوم وأمّا
أ�صل@/ من الكشفRصوصه وليس Uالف@, ووضع Tيط

Zاثلها@: مفاهo@إ�يضاح@وإ�ضاءة@وا�Fل@وانكشاف@الظ0م@وإ�¾Ìاق@وما وأمّا
قلناه@/ ما وأ�صل استعFله@, موارد ã| أ�صل لوازم fن

/@٣٤ . ٧٤ ـ أسَفر ٕاذا والّصبح

/@٣٨ . ٨٠ ـ ة ÒÌ ß¿ُمسَتب ضاِحكٌَة ُمسِفرة َيومئٍذ وجوٌه

الضـياء ٕا( الظـلمة Tدودة من وأخرجـه سـاِفراً Tيطاً الصبَح َجعَل ٕاذا أيى
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وا�نكشاف@/ وإ�¾Ìاق
نـاعمة@, حالة ٕا( وتبّدGا حالxا بتحّول ضاحكة تكون القيامة يوم ووجوه
/@ Ø ãæنورا Ø ãæروحا وسيع Tيط ٕا( فتدخل وا�ن¿Ìاح@, وال«Ìور النور ٕا( وخروجها
النظر ]ع*أّن الصدور@, جهة هو أفَعَل@: صيغة ã| اXلحوظ ٕاّن السابق ã| وقلنا

منه@/ وصدوره بالفاعل الفعل قيام ٕا( فzا
وجهة فيه يكون ما الوجوه@: ومن وظهوُره@, النور ã Ø�Q الصبح@: من اُريد وٕاذا
اXرابـطة@, فيه وتتحّصل الظ0م@, فيه يرتفع Ø ãæروحا مقام ٕا( فيُشـار تعا(@: ا� من

وا�ست¿Ìاق@/ ا�ستنارة وتتحقّق
/@٥ . ٦٢@ ـ @ أسفاراً مُل ÒJ Fر ß¡ا َكَمَثل ِملوها@ ÒJ Òn@ Ú Ôj الّتوراةَ لوا Ù Ôa الَّذيَن َمَثل

من wا vتديى ومعارف حقائق فzا تعا( ا� من نازلة Êºويّة كتباً Jمل أيى
والنور@/ والgال والسعادة ا¡ّق ٕا( يشاء

ã| اXعمولة الكتب وأّن اXورد@, ã| التوراة ذ@كر مع*السفر@: من ذ@كرنا ما ويؤيّد
ال«Êويّة الكتب تركهم ã| م Øu@وأ واهتداء@, بص�ة راجعها Xن �@تزيد ا¢تلفة الفنون

Êºوّية@/ أسفاراً ا¡امل كا¡Fر مyا استفاضxم وعدم
/@١٥ . ٨٠ ـ بََررة ِكرام َسَفرة بأيديى رة ُمطهَّ َمرفوَعٍة َمة ُمكَرَّ ُصُحف ã|

اXرسل, كالرسول@اXبعوث خارج, Tيط من@Tيط@ٕا( من@Oرج وهو سافر bع
كتب وبأيدvم تعا( ا� جانب من اXبعوثون هم فَرة والسَّ اXبعوث@, اXرسل واXلک

الناس@/ ٕا( يبلّغوuا وصحفÊºوّية@,

من خارج� بُعثوا قد م Øu@أ ٕا( ٕاشارة والرسول@: Ø ãGالن دون فَرة بالسَّ والتعب�
ا¤جوب�@/ الدنيا أهل من وليسوا اXاّدة@, nعا فوق مقام
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/@١٨٤ . ٢ ـ ةٌ َفِعدَّ َعَسَفر أو َمريضاً ِمنكُم كاَن ن Ò Òf
/@٢٨٣ . ٢ ـ كاِتباً دوا ß ÒQ Ònو َعَسَفر Ôrُكن وٕان

السـفر فـيه يتحقّق منه مرتبة أقّل ٕا( ٕاشارة اXسافرة@: دون بالسفر التعبـ�
ألفاظ دون التعب�باXاّدة وأمّا ع�استمراره@, توقّف دون من اXفهوم هذا ويصدق@فيه
اÇXوطن من اòروج وهو السفر مع* Iقّق هو ا¡كم ã| اÒXب* أّن ٕا( ٕاشارة اُخر@:
هو اXعـ* هذا Iقّق ã| اXسلّم واXقدار خارج@, Tيط ã| يدخل أن ٕا( عنه والبُعد
سفر@/ ã| فهو اXسافة@: من اXقدار هذا إ�نسان قصد فٕاذا فراسخ@, \انية حدِّ ٕا( البلوغ
فر السَّ كيفيّة وأمّا ٕا(@اXسافة@/ واِص0ً أو قاصداً اXوطن عن اòروج هو فاXناط
فليسÇGا وغـ�ها@: والزمان واXركب اXّدة جهة من جهاته وسـائر وخصوصيّـته

ا¡كم@/ ã| وتأث� موضوعيّة
ومَب* اXنظور عن خارج : Ø ãæالزما واXقدار ء ال«Ìيع@والبطيى فالفرق@ب�اXركب

اXوضوع@/ وحدود ا¡كم
أيضاً@/ ا�dيات تلک موارد ã| Fك موضوعيّة له كاXرض فالسفر

دوا@/ ß ÒQ Ònو َعَسَفر Ôrُكن وٕان ِمنُكم@, أَحدٌ  جاءَ  َعَسَفر أو أو ×ÏÈَمر Ôrُكن وٕان
التكليف@/ Øتغ� يوجب هناك كاتب و� ماء يوجد n ٕاذا سفر ع� الكون فٕاّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفع@:
باليـد@/ ء ãÏ¾ تناول وا�dخر أ�لوان@, من لون أحدÇYا أص0ن@, سـفع@: ـ مقا
من ُسفعة به أري ـ@ قوGم ومنه ُسـفع@, Ø ã|ل0ٔثا قيل السـواد وهيى فعة السُّ ـ فأ�ّول
اòليل وكان أسفع@, َصقر وكّل الشاحبة@, اXرأة فعاء@: والسَّ لونه@/ [عَّر ٕاذا وذلک غضب@,
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فقوGم ـ ا	�خر أ	صل وأمّا رة@/ Ôa باً ÒÌ¿م سواداً ٕاّ	 اللّون ã| فعة السُّ 	@تكون يقول@:

أيى ÍÈيبته@, الطائر سفع ويقال ناصيته@/ وهيى رأسه ]قّدم أخذَت ٕاذا الفرَس َسفعُت
باليد@/ ع�أ	خذ Tمول هذا بالعصا@, فBن رأس وسفعُت لََطمه@,

صـاحبه@, بناصية Fyم واحد كّل الرجBن يأخذ أن فع والسَّ ـ ٩٧ ا	شتقاق
مولِعاً الب½Íة قضاة بعض وكان بيده@/ ُخذ أيى بيده@, اسفَْع يقال ا�ذب@, فع السَّ وأصل
بـ¿Êلک أخـذtا ٕاذا الفـرس@, بناصية وسفعت بيـده@, اسـعفاً ØãÏºحر يا يقول@: بأن

فيه@/ فأ@ّثرت جلده مّست ٕاذا َسفعاً@, تَسفَعه الناُر سفََعتْه ويقال بيمينک@, وأ�متَه

كدرة فzا@ رة Ôa فعة والسُّ بالناصية@/ أ	خذ وهو فع السَّ من ُمساِفع@: ـ ١٣٢ ص
وسواد@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بـيده سـفََع يـقال الشـديد@, القـبض هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ	صل أّن

ã|انقباض أيى ُسفعة لونه ã|و شديد@, انقباض أيى ُسفعة الغضب من وبه وبناصيته@,
زهرته@/

آثـار من فهيى وا�ـذب@: والتـناول واللّطم والÍØÉب أ	خـذ ـ oمفاه وأمّا
ا¢تلفة@/ اXوارد ã| ولوازمه أ	صل

ذلک ã| hالكـر القرآن ã| الكلمة استعFل من مأخوذ فهو الناصية@: قيد وأمّا
بالقيود اللغات قيّدوا حيث اللغة@, ٔ	هل خلطاً يوجب ما كث�اً اللحاظ وهذا اXورد@,

/@�تعا fا كBم ã| اXاّدة استعFل موارد ã| اXوجودة
دغ@: والصُّ وا�ب وال�عة ا�}ة مع وفرقها الناصية وأمّا

www.attaweel.com



١٧١ سفک

با�ب @/ يسّمي وطرفاها الناصية@, �ا¡اجب ٕا فوق ما ا�}ة@: فٕاّن

الشعر@/ وفيه الرأس مقّدم وهو ا�}ة فوق ما والناصية@:

Iت ـدغ@: والصُّ الرأس@/ مـن القـفا ويقابله ال�عتان وYا البياضان وطرفاه
ا�ب @/

/@١٦ . ٩٦ ـ خاِطئٍة كاذبٍة ناِصيَةٍ  بالناِصيَة َلَنْسَفعاً َينتَِه Òn ß� لَ @كَّ�

اXع%@, ã|و الظاهر ã| شديداً قبضاً لنقبضه والزواجر@, النواهيى عن يَنتِه n ٕان
ٕا�ناحية وZيل جانب �ٕا يتحّرك أن يقدر 	 Mيث بناصيته@, فبالقبض الظاهر ã| أمّا
فٕاّن :@ ّ اXعنويى وأمّا اXقتدر@/ القابض سلطة Iت مقهور مغلوب فهو أموره@, ã| ويتفّكر
بـيد الناصية قبضت فٕاذا والتوّجهات@, وإ	درا@كات إ	حساسات مركز الرأس مقّدم

ã|و مـقتدر@, عزيز بأخذ ومأخوذاً وTكوماً ومقيّداً Tدوداً يكون جبّار@: ّ ٕاGيى Ø ã)غي
عذاب@/ فوقه ليس oأل عذاب هذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفک@:

وكذلک أساله@, ٕاذا َسفْكاً@: يسفكه دمَه َسفََک يقال@: واحدة@, كلمة سفک@: ـ مقا
الدمع@/

قـتل@: باب من لغـة ã|و ÍÈب@, باب من َسـفكاً والدمع الدم َسفَک ـ مصبا
مبالغة@/ وَسفّاك ساِفک@, والفاعل أرقته@,

الدمع@/ ã|و الُمذاب ا�وهر ã|وكذلک صّبه@, الدم@: ã| السفُک ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

سبق Fك ُعدوان@, نظر فيه وصّب اLدار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
الدم@/ ã| استعFله وأ@ك+ السفح@, ã|

/@٣٠ . ٢ ـ ماَء الدِّ وَيسِفک فzا ُيفِسد َمن فzا َعُل ÒQأ قالوا@

ٕاذا وذلک /@ Ø ã|والعر ّ القوان إ	جBعيى ونقض ّ الت¿Ìيعيى النظم ٕاخBل ã| الفساد
الدماء@/ كسفک التكوين ã| إ	خBل حّد يبلغ ا¡ّد پتجاوز

ـ دياركُم@ ِمن أنفسـكُم Hرجون و2 ِدماَء@كُم َتسِفكون 2 ميثاقكُم أَخذنا وٕاذْ
/@@٨٤ . ٢

ٕاÌºائيل@/ ã%لب اòطاب

الدماء@: سفک وأمّا النظام@, من واXوت ا¡ياة فٕاّن إ	ماتة@: دون والتعب�باXاّدة
ومنكر وعصيان ظلم وع�أشّد والعدوان@, التجاوز بقصد النظام ã| ع�ٕاخBل فيدل

وطغيان@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفل@:

الدار ُســفل ـفل@: فالسُّ العلّو@/ خBف كان ما وهو واحد أصل سـفل@: ـ مقا
الناس َسِفلة من هو يقال الناس@, من الدون ِفلة@: والسَّ الُعلّو@, ضّد فول@: والسُّ وغ�ها@,
بُسـفالة قعد ويقال َسفال@/ ã.ل أمرهم وٕاّن الَعـBء@, نقيض فال والسَّ َسـِفلة@, يقال و	

ذلک@/ بٕازاء كان ما فالة والسُّ ّب@/ Ô Òt حيث من والُعBوة وُعBوtا@, الر´

من أسفل صار لغة َقُرب باب من وَسفَُل قعد@, باب من ُسفوً	 َسفَل ـ مصبا

www.attaweel.com



١٧٣ سفل

فل وإ	Ëºالسُّ قتل@, باب من وَسفاً	 Bًَسف وَعمله ُخلقه ã| وَسفَل سافل@, فهو غ�ه@,
ويقال ـِفلة@, السَّ من وفBن َسـِفلة@, لBٔراذل قيل ومنه جاد@, خBف وتَسفّل /@ ØËÉبال
فل والسُّ َسْفلة@مثل@َكِلَمة@وكَلَْمة, التخفيف@فيقال وNوز @قوا_ها, ال}يمة@وهيى َسِفلُة أصله

لغة@/ Ì»والك الُعلو@, خBف

ã�أعا ã| ونزلوا وسافلته ر Úyال بعالِية ومررُت /@Bًُسف وغ�ه ا¡جُر َسفَِل ـ أسا

ã| أسكن وأنا قوا_ه@/ وهيى ساXة �البع وَسِفلة /@ ã Ø%م أسفل ونزل وأساِفله@/ الواديى
عند م�لته َسِفلت ـ ا£از ومن َبه@/ َصوَّ َء@: ãÏ¿ال وَسفَّل مَسفلxا@/ ã| وفBن مكّة معBة
وهو وتسفّل@/ واستفل والّنسب العلم ã| َسفُل وقد َسفال@/ �ٕا يوم كّل وأمره ,@�أ	م

ã| كـاللِّبْنَة ِفلة السَّ Hفيف يكون أن وجه @: ع� فهو فلة السِّ قال ومَن ِفلة@/ السَّ من
/@ Ø ã ß�َع bع ã| كِعلْية َسفيل وbَع اللَِّبنَة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

العلّو@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن

السفل أّن Fك اXنفصل ã| ويستعمل الفوق@, مقابل ã|تI أّن Iت@: ـ ã|@وسبق
العلّو@/ مقابل ã| Ø ã)نس مفهوم وهو يتصل ما ã| يستعمل

التسفّل@/ مع ع�الغ�يّة يدّل هو دون@: ـ ã| وقلنا

:@ ã| فgا اXعـنويّات@, أمّا اXعـنويّات@: ã|و اXاّديّات ã| تسـتعمل اXاّدة ٕاّن Øj
/@٤٠ . ٩ ـ الُعليا هيىَ ا; وَكلمُة ف� السُّ َكَفروا الَّذيَن كلمَة َوَجَعَل

وخBف ا¡ّق خBف ا Øuفٕا وال=هان@, القـّوة عن خالية ضعيفة موهـونة أيى
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الثابتة@/ وا¡قائق والفطرة النظام

ِمن ِلَيكونا أقداِمنا َت Ö ÒI @Fَعـْلُه Ö ÒS وا2ٕنس اّن ِمن أَضّ�نا اللََّذيِْن أِرنا َربَّنا
/@٢٩ . ٤١ ـ ا2ْٔسَفل�

فzا والدرجات ا	�خرة@, منازل من السافلة اXنازل ã| يستقّرون الّذين من أيى
ماّدية@/ �غ

أسـَفَل دناُه َرَد Ú Ôj hتَقو أحَسن ã| ا2ٕنساَن َخَلقنا َلَقد :@ ã| فـgا اXاّديات وأمّا
/@٥ . ٩٥ ـ وَعِمُلوا آَمنوا الَّذيَن ٕا2ّ Òساِفل�

وأ@كمل hتقو أحسن ع� خلق فٕانّه اXاّدية@, إ	نسان حياة جريان �ٕا ٕاشارة

Øj وا�Fل@, والقوي وأ	عضاء ا�وارح من ٕاليه Jتاج ما �ميع جامع ونظم ترتيب
ويـف% Zوت Ø?ح البدن ã| والضعف القوي Iليل �ٕا عمره من سن  آخر ã| يرّد

صورة@/ و	 bال منه يب@ و	 بالكلّية وبدنه أعضائه bيع
قـا_ة تكـون أن ٕاّ	 وÇbاGا@, وزينxا الدنيويّة اXاّدية ا¡ياة ع� يعتمد Bف

نون@/ ÒW Ôَغ� أجٌر َفَلُهم اِت ß¡الّصا وَعِمُلوا آَمنوا الَّذيَن ٕا2ّ ـ الروحانيّة با¡ياة

/@ ٨٢ . ١١ ـ سافَلها عالzا َجَعلنا أمُرنا جاَء ØF َفلَ :@�تعا قوله وهكذا

ـ النّار ِمن ا2ٔسفِل َرِك الدَّ ã| Òناِفق�Xا ٕانَّ :@ ã| فgا أ	مران فيه Jتمل ما وأمّا
/@١٤٥ . ٤

	ًBاخت ٕاّ	 لصاحبـه 	@يزيد النِّـفاق فٕاّن ا	�خرة@, وحياtم الدنيا ا¡ياة فيعّم
فهو الناس@, جامعة ã| له والتصديق وا	طمينان ا	عBد وسلب الفكر@, ã| واغتشاشاً

الكافرين@/ وا¢الف  اXنكرين زمرة ã| ا	�خرة ã| Ì¿Jو الدنيا@/ ã| دا_اً مضطرب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سفن@:

ُسـفُن@, ع� ف  السَّ وNمع وسفائن@, َسف  وا�مع معروفة@, السفينة ـ مصبا
ا¢لوقات بابه اGاء@: واحده وب  بينه الّذيى ا�مع ٔ	ّن شاّذ َسف  ع� السفينة وbع
مَن ومyم قليلة@, ألفاظ ã| fسموع اXصنوعات@: ã| وأمّا وKل@, وKلة و[ر [رة مثل
تق¿Ìه@/ أيى اXاء تسفن ا Øu@	ٔ فاعلة ]ع% فعيلة وهيى الواحدة@, ã| لغة ف  السَّ يقول@:

َسفّان@/ وصاح}ا

قال /@Ì Ö¿َكالق ء ãÏ¿ال وجه عن ء ãÏ¿ال ع�تنحية يدّل واحد أصل سفن@: ـ مقا
البـاب وأصل تق¿Ìه@/ ا Øu@كأ اXاَء تَْسفن ا Øu@	ٔ فاعلة ]ع% فعيلة فينة السَّ ُدريد@: ابن
wا ُينَحت ã?ّال ا¡ديدة فَن@: والسَّ َسفناً@/ أسِفنُه العوَد سَفْنت يقال ,@Ì¿الق وهو فن السَّ

أ	رض@/ وجه عن الGاب ´ الرِّ وسفَنت

ٕاذا َسفْناً@: يَْسِفنه سفنه يقال ,@Ì¿الق فْن السَّ ّكيت@: السِّ ابن ـ ٤ . ١٣ الxذيب
جـلد فَن السَّ وقيل@: أ	جذاع@/ به Ì Ò¿يُق قَدوم ِشبه ْفر@: والشَّ واßXسفن فَن والسَّ ق¿Ìه@/
وقد الليث@: وقال السيف@/ mع�قا ويكون والِقدحان@, السياط به ّل ÔJ الّذيى السمک
أبو وقال ُدقاقاً@/ Qعله الGاب تَسفُن والر´ اòشب@/ به يُسفن ما ا¡ـديد من عل ÔN
تق¿Ìه@/ غ�ه@: وقال [سحه@, ا Øu@كأ أ	رض وجَه تَسفِن ã?ّال الرياح وافِن السَّ عبيد@:
]ع%فاعلة@, فعيلة فهيى اXاء@, قّل ٕاذا بالرمل تسفن ا Øu@	ٔ سفينة Gا قيل :@ ãèعرا	أ ابن

النّجار@/ به ينجر الّذيى الفأس وهو فَن السَّ من مأخوذة وتكون
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومـن ,@Ì¿والقـ التـنحية مـع ا¡ركة هو اXاّدة@:@ هذه ã| الواحـد أ	صل أّن
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سفه ١٧٦

أيضاً والفأس وتزيلها@, أ	رض وجه عن الزوائد تُنّحيى ã?ّال العاصفة الرياح مصاديقه
عنه تنّحيى اXاء ع�وجه ا�ارية والسفينة زائد@, هو الّذيى العود Ì¿ق با¡ركة يزيل

با¡ركة@/ اXاء ع�وجه ما @كّل

فباعتبار مقبضه@: أيى ـيف السَّ قا_ة ع� Nعل اòشن ا�لد وهو فَن السَّ وأمّا
مقشور ا�لد ذلک أّن بلحاظ أو ويساوvا@, wا يتّصل Ø?ح القا_ة ã| Ì¿والق النحت

اXنظور@/ Gذا dک من

منه@/ قريبة فzا الكلمة فٕاّن الع=ّية@, من مأخوذاً اللفظ يكون أن و	@يبعد

زورق@/ َمركب@, سفينة@, ��ِسفيناه ـ قع

سفن@/ ـ واXاّدة ب الكلمة تناسب ٕاثبات �ٕا Lتاج 	 هذا فع�

/@٧١ . ١٨ ـ َخَرقها فينَِة السَّ ã| َر@ِكبا ٕاذا Úَح�
/@١٥ . ٢٩ ـ آيًَة وَجَعلناها فينَِة السَّ وأصحاَب فأSيناُه

هذه ب  من Sاtم وجريان السفينة وجعلنا العاّم@, الطوفان من أSيناهم أيى
/@ ÒXللعا آية البليّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سفه@:

فَه فالسَّ مّطِرد@, قياس وهو وسخافة@, خفّة ع� يدّل واحد@, أصل سفه@: ـ مقا
مـالت@/ ٕاذا ,@ Ố الر َتسـّفهت ويقال النَّسج@/ ء رديى أيى َسفيه@, ثوب يقال لم@, ß¡ا ضّد
ناس وذ@كر واستخففته@/ عنه به ِملت كأ@نّک خدعته ٕاذا ماله@, عن فBناً تسّفهُت ويقال
من قريب فهو صّح ٕان وهذا ُيروي@, Bف اXاء Ìب Ô¾ من إ	نسان يُك+ أن فَه السَّ أّن

القياس@/ ذاك

َسـفzة@, Oنـ	واُ َسفيٌه فهو َسفاهة وَسفُه تعب@, باب من َسفَهاً َسِفه ـ مصبا
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وسفّهته جهله@/ :@ ا¡Çقَّ وسِفه اòّفة@/ وأصله العقل ã|نقص َفه@: والسَّ سفهاء@/ وا�مع
سفيه@/ ٕانّه له قلت أو فَه السَّ �ٕا نسبته تسفzاً@:

أ	خفش@: قال ـ قلت َنفَسه@: َسِفه َمن ٕا2ّ ـ �تعا fا قال ـ ١٣١ . ٦ الxذيب
Fك للمبالغة@, فَِعل أّن �ٕا يونس@: وذهب نفَسه@/ َسفَّه اXع%ـ أّن يزعمون التأويل أهل
أبو@عبيدة@: وقال ]ع%سفَّهت@زيداً/ َسِفهُت@زيداً القول ع�@هذا وNوز أّن@فعَّل@للمبالغة,
وأهل يونس َمذهـب من خارج �غ وهذا وأوَبقها@, نفَسه أهلَک نفَسـه َسِفه مع%

ã| �التفس وقا	@: ,@�التفس ع� منصوب نفَسه ٕاّن والفّراء@: ãPالكسا وقال التأويل@/

ã| سـِفه مَن ٕاّ	 ـ معناه وقيل@: َعيناً@/ به وَقِررُت نفساً@, به طبُت Lو أ@ك+@, النكرات
القول الزجاج@: وقال موضع@/ �غ ã| ا�ّر حروف حذفت Fك ُحذفت ã| أّن ٕاّ	 نفسه@,
َفه@: السَّ أصل اللغة@: أهل بعض وقال َجِهل@/ موضع ã| َسِفه أّن هذا@: ã| عنديى ا�يِّد
حّر@كته ٕاذا ء@: ãÏ¿َهت@الرياح@ال تسفَّ ـ يقال هذا ومن اòفيف@العقل@/ ومع%السفيه اòفّة,
عبيد@: أبو /@�ـ السَّ خفيفة كانت ٕاذا مام الزِّ سفzة ناقـة ويقال@: ته@/ Ø�فطـ واستخفّته
فيه@/ أÌºفَت ٕاذا ال¿Ìاَب ساَفهُت غ�ه@: وقال َترو@/ nو منه أ@ك+ت ٕاذا اXاَء َسِفهُت
أبو وقال الناَس@/ وَتْغِمَط ا¡Çقَّ تَْسفَه أن الِك= :@��ص Ø ã)النـ عن ثابت حديث ã|و
رجال من َسفيه ورجل وِسفاٍه@, وُسفُه وَسفzات َسفاِئه نِسوة من سفzة امرأة زيد@:
وأمّا واقعاً@, هذا يكون و	 َسفيه@, فهو يَسفُه الرجل سفه ويقال وِسفاه@/ وُسفَّه ُسفَهاء

أيضاً@/ واقع �غ يكون أن فيه وأ	@ك+ واقعاً@, يكون أن Nوز فٕانّه َسِفه@:

وثوب ا	ضطراب@, �كث سفيه@: زمان قيل ومنه البدن@, ã| خفّة َفه@: السَّ ـ مفر
الدنـيويّة أ	مور ã|و العقل@, لنقصان النفس خفّة ã| واستعمل النَّْسج@/ ء رديى َسفيه@:

اُ	خروّية@/ ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



سفه ١٧٨

والتحقيق@:

العقل يقابل Dف وأ@ك+استعFله ا	ختBل@, هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
اXاّدية@/ اُ	مور اختBل ã| يستعمل وقد وا¡لم@,

من وأمّا سفيه@, فهو يسفُه َسفُه يقال دا_اً@, 	زم فَُعل@: باب من مyا الفعل ٕاّن Øj
متعّدياً@/ يستعمل فقد وفََعل@: فَِعَل باب

وا�Çهل والنـقص واÇòدعة واÇXيل والرداءة والسخافة اòفّة ـ oمفاه وأمّا
اXوارد@/ ã| ولوازمه أ	صل آثار fن وإ	Ìºاف@: وا	ضطراب

ومñان@/ تقدير �غ من ال¿Ìب مورد ã| فيستعمل اXاء@: ¾Ìب وأمّا
/@٥ . ٤ ـ قياماً َلكُم ا; َجَعَل ã� الَّ أموالكُم َفهاَء السُّ تؤتوا َو2

/@٢٨٢ . ٢ ـ َضعيفاً أو َسفzاً ا¡قُّ َعلَيْه الَّذيى كاَن فٕان

العقل@/ ã| ا	ختBل يراد

/@١٤ . ٢ ـ َفهاء السُّ ُهم م Ô Úuأ2 ٕا َفهاُء@, السُّ Fآَمَن كَ أنْؤِمُن قالوا

ãè لَيَس قوِم يا قاَل َسـفاَهٍة@, ã| اَك Ò Ò� لَ ٕانّا َقومـه ِمن َكَفروا @الَّذيَن الَمـٔ�ُ قاَل
/@٦٧ . ٧ ـ َرسوٌل ã Ù�ولك َسفاَهة

اXشاهدة بآثاره عليه ويستدّل ,@ ّ معنويى Ø ã%باط أمر العقل اختBل أّن .O@	و
والتفّكر ا¤يط باختBف فzا وا¡كم النظر Oتلف وقد وا	�راء@, أ	عFل@وأ	فكار ã|
الدنيويّة وا¡ياة اXاّديات �ٕا راجعاً حياته ã| أموره برنا¶ كان fن معنويّاً@, أو يّاً مادِّ
وُيفسده@/ ما@يُصلحه @تعّقله@وتشخيصه ã|@تّلUالعقل@و ضعيف فهو النفسانّية@: وا¦ايBت
فهم فzا@: اXتوّغل  الدنيا أهل نظر ã| وأمّا وا¡قيقة@, الواقع �ٕا بالنسبة هذا
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ã| Nاهد مَن يُسفِّهون م Øuٕا بل العاجلة@, ã| Gم �وخ صBح هو ]ا يعملون عاقلون
ا	�خرة@/ ا	�جلة والداِر الروحانيّة تأم ا¡ياة

التشخيص وهذا العقل@وأ@كملها@, آثار Økمن@أ �والصBحòا أّن@تشخيص فظهر
َفِرحون@/ م Övَلَد ا ß[ ِحزٍب ُكلُّ ـ العقل مراتب باختBف Oتلف ا Ø̂ ٕا

وكFله نفسه سعادة عن ÇZيل الّذيى هو القاطع@: الصائب ا¡ّق بالنظر فالسفيه
الروحانّية@/ وتأم حياته عاقبته وحسن وصBحه

/@١٣٠ . ٢ ـ َنفَسه َسِفَه َمن ٕا2ّ Òoٕابراه ِملَِّة َعن يَْرغُب َوَمْن

بعده ما يكون اللزوم فع� ومتعّدياً@: 	زماً الع يستعمل Ì»بك سفه ٕاّن قلنا
منصوب هو أو رأياً@/ أيى رأَيه@, Òéوغ نفساً@, أيى قيُس@, يا النفَس ِطبَت ـ ã| Fك [يñاً@,
مفعوً	 بعده ما يكون وع�التعدية أو	َد@كم@/ تَسGِضعوا وأن ـ ã| Fك اòافض ب�ع

ا¡ّق@/ �اXس عن وأخرجه نفسه أخّل أيى به@,

النـحاة باصطBح اòافض ب�ع منصوب أ@نّه التحقيق ولكّن يقال@, ما وهذا
موضوع@, مورد ã| أو مكان@, مورد ã| أو زمان مورد ã| ٕامّا فيه اXفعول أّن وحقيقته@:
زيـد@/ لَس ÒV جلسُت ـ ã| Fك ãæوالثا ا�معة@/ يوَم جئت ـ ã| Fك فأ	ّول عمل@/ أو
عجبت أيى ,mقا زيداً عجبُت@أّن ـ ã| Fك والرابع أو	َد@كم@/ تسGِضعوا ـ ã| Fوالثالث@ك
اXع% ã| فzا مقّدر ã|وحرف فيه@, اXفعول من نوع اòافض@: ب�ع فاXنصوب قيامه@/

حقيقًة@/ 	

مورد ã| يتحقّق ـفَه السَّ أّن ]ع% الثالث@, النوع قبيل من نفساً@: َسِفه ـ وbلة
Ì»بك فَِعَل صيغة ØDس و	 اXطلوب@, ع� الد	لة ã| وأبلغ آ@كد �التعب وهذا النفس@,

والثبوت@/ والتحقّق والرسوخ ع�النفوذ الع الداّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سقر ١٨٠

سقر@:

ٕاذا الشـمُس@, َسقَرتْه يقال بنار@, تلو´ أو ٕاحراق ع� يدّل أصل سقر@: ـ مقا
بالصاد@/ يقال وقد حرورها@/ الشمس@: وسَقرات سقر@, يت Ùdولذلک لّوَحْته@/

Ëºٕا َسـَقر وُجعل وأذاَبْته@, لّوَحتْه أيى صقَرْته@, وقيل الشمس@, َسقَرتْه ـ مفر
ـ بقوله نبّه أ	صل@: ã| التلو´ ãÏÉيقت الَسَقر كان وØXا َسَقر@/ ã| َسَلَككُم ما ـ Øsه� علم
أحوال من َتعِرفه ا ßX Uالٌف ذلک أّن :@Ì¿للب لّواحة تََذر و2 ã%ُتب 2 َسَقر ما أدراك وما

الشاهد@/ ã| قر السَّ

ْت ÒXآ ٕاذا والصاد@, بالس  َسْقراً@, َتْسقره الشمُس وسقَرتْه ـ ٣٣٤ . ٢ ا�مهرة
جاء فقد ْقر@: والصَّ ْقر السَّ وأمّا بالس @, ٕاّ	 بَسَقر تتكلّم nو َسَقر@, اشتقاق ومنه دماغه@/

والصاد@/ بالس 

ُمَسقَّر ويوم لَّوحته@, الشمُس@: وَسَقَرتْه َوقعها@/ شّدة الشمِس@: َسَقراُت ـ صحا
النار@/ أÊºء ٕاËºمن وَسَقر@: ا¡ّر@/ شديد وُمَصقَّر@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| اً Ø�تغ يوجب Mيث الشديدة ا¡رارة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
والتحّرق@, وا	شتعال@وا	لxاب التوقّد ا¡ّم@وقبل من قريب اXع% وهذا صفة@, لون@أو

السعر@/ راجع

لَّواحٌة تََذر َو2 ã ß%ُتب 2 َسَقُر ما أدراَك َوما َسَقَر ساُصليِه Ì Ò¿ البَ قوُل ٕا2ّ هذا ٕاْن
/@٢٦ . ٧٤ ـ Ì Ò¿َع ِتسَعَة zا َعلَ ßÌ Ò¿ ِللبَ
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١٨١ سقر

/@٤٢ . ٧٤ ـ الُمَصلِّين ِمَن نَُک Òn قاُلوا َسَقَر ã| َسَلَككُم ما
/@٤٨ . ٥٤ ـ َسَقَر َمسَّ ذوقوا@ َع�ُوجوِهِهم اِر النّ ã| ُيسَحُبون يَوَم

أمور@: ع� التنبيه ينبغيى

والُعصاة@/ الكفّار فzا ب اXعذَّ للنار علٌَم َسَقَر ٕاّن ـ ١

أ	صل ã| ا Øuفٕا والعلمّيـة@, الوصفيّة لوجود من½Íفـة �غ الكلمة وهذه ـ ٢
/@ Ù�وتُغ تؤثِّر ا¡رارة شديدة النار وهيى كَحَسن@, وصفاً @كانت

قوله ع�ذلک ويدّل ,@ Øsكجه وTيِطها النار ¤ّل 	 للنار علَم َسَقَر ٕاّن قلنا ـ ٣
َسَقر@/ َمسَّ ذوُقوا النّاِر ã| ُيسَحبوَن لَّواَحٌة@, تََذر َو2 ã%ُتب 2 :@�تعا

با¤يط@/ 	 بالنار مربوطة صفات هذه فٕاّن

واÇXرتبة والكيفيّة ا¡الة ع� علzا الوارَد ã@تب 	 أيى تََذر@: و	 ã@تُب 	 ـ ٤
ويستفرغ ´Gيس Ø?ح أيضاً 	@تGَكه Øj و[حوها, ها Ø�تُغ بل السابقة, واòصوصيّات

فzا@/ يدوم بل عذاwا@, عن

/@Ì¿للب Uتّصة ومتجلّية متBٔلئة ا Øuٕا أيى :@Ì Ò¿للب لَّواحٌة ـ ٥

ã| الوجه ع� منبسطاً ا�Çّر هو حب السَّ أّن سبق قد النار@: ã| يُسَحبون ـ ٦
النار@/ ã|للسحب ونتيجة تفس�اً يكون سقر fّس النار@,

ٕا2ّ النّار أصحاَب َجَعلنا َوما ـ بعَده ما بقرينة الظاهر :@Ì¿ع تسعَة علzا ـ ٧
اXوكّل علzا@/ اBXئكة اXراد أّن فتنًة@: ٕا2ّ م Òt ِعدَّ َجَعلنا َوما َم�ئكًة

أعداد Vموع والتسعة ,@Ì¿ع مع تسعة bع حاصل فهو :Ì¿ع تسعة عدد وأمّا
الع¿Ìات@, من عدد أّول وهو Ì¾العا هو وبعدها تسعة@, أ	عداد آحاد فٕاّن ا	�حاد@,
ع� القا_  ا¤اِسب  اXوكَّل  ك+ة �ٕا ٕاشارة هذا ولعّل الع¿Ìة@/ مع التسعة فيجمع
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سقط ١٨٢

أهالzا@/ بتنّوع مyا خاّص ونوع وطريق طرف ع� موظّف مyم ًBّك وأّن الَسَقر@,

وأعظم وسيلة أحسن ا Øuفٕا للعبد@, وظيفة أّول الصBة اXصلِّ @: من نُک n ـ ٨
عن انقطع ومن ,@�تعا fا عن منقطع فهو مصلّياً يک n ومن والرّب@, العبد ب  رابطة

السقر@/ ã| فهو واللطف والفيض الرaة مبدأ

oوا�ح Øsوجه �والسـع سـقر من كّل ُذ@كر وقد َسـقر@: ã| َسلَككم ما ـ ٩
فراجعها@/ مyا واحد كّل مفهوم يناسب مورد ã| والنار@, oوا¡م

Ô�غـ وخـصوصيّاtا@: كيفيّاtا وتفصيُل اُ	خـرويّة nالعوا هذه حقيقة ـ ١٠
وما لنا Ì Ø»يتي ما مyا ندرك أ@نّا ٕاّ	 اXاّدية@, ا�«Êنيّة ا¤دودة الدنيا هذه ã| لنا مدركة
النور من وعّز جّل fا أعطانا وما ومعرفتنا@, بص�تنا من سبيل ٕاليه ولنا مقدورنا ã|
نـدركها ã?الّـ مyا الروحانيّة ا�هة ا	�خرة@: nعوا من معرفته لنا Zكن ا ØWو والعلم@/

سبيل@/ ٕالzا لنا فليس ا�«Êنّية@: وأمّا بقلوبنا@, ونشاهدها بعقولنا

اXقدار هذا فٕاّن الكتاب@, هذا من ا¢تلفة اXوارد ã| ا�هة هذه �ٕا �نش وLن
ا	�خرة@/ nالعوا خصوصيّات من به اXقطوع اXسلّم القدر هو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سقط@:

أسقطته@, فيقال بأ	لف ويتعّدي من@أع�ٕا�أسفَل, وقع ُسقوطاً@: َسقط ـ مصبا
ـقط@: والسِّ َسـقْطة@, bع قاط والسِّ والفعل@, القول من واòطأ اXتاع ء َرديى َقط@: والسَّ
يقال و	 لغة@, والتثليث اòلق@, مُستب  وهو [امه قبل َيسُقط Oاُن أو كان ذ@كراً الولد
Bف اXفعول ذ@كر العرب وأماتت بعÎÉم@: قال ِسقطاً@, ألقت ا¡امل@: وأسقَطِت وقع@,
من َيسقط ما النار@: وَسَقُط الولُد@/ اُسـِقَط يقال و	 ِسقطاً@, أسقَطْت يقولون يَكادون
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١٨٣ سقط

ـ الفقهاء وقول /@Fzف الثBثة بالوجوه الطَّْرف@, ٕاليه ينxيى حيث الرمل وَسَقط ند@, الزَّ
من نادرة لكّل أيى 	قطة@, ساقطٍة ولكّل به@/ وأ	مر طلبه سقط معناه الفرض@, سقَط
استعملت Øj لBزدواج@, وٕامّا مبالغة ٕامّا 	قطة ã| واGاء ويذيعها@, Jملها من الكBم

ضياعاً@/ يسقط ما كّل ã| الساقطة

ُء ãÏ¿ال سَقَط ذلک من مّطِرد@, وهو ع�الوقوع@, يدّل واحد أصل سقط@: ـ مقا
والفعل@/ القول من اòطأ َقط@: والسَّ قاط والسِّ اXتاع@/ ء رديى َقط@: والسَّ ُسقوطاً@/ َيسُقط
أ	رُض أصبحت ويقال الدنيئة@/ السقيطة@: واXرأة حسبه@/ ã| oاللئ الرجل والساقطة@:

وا�ليد@/ الثّلج وهو قيط@, السَّ من ة مُبيضَّ

النـاس@/ ُسـفلة من ساقط@: ورجل ُسقوطاً@/ ُء ãÏ¿ال َسَقط ـ ٢٦ . ٣ ا�مهرة
موقعه@, الطائر@: وَمسِقط بُ«Ìه@/ من سقط ما النخل: وِسقاط ُرذاله@/ ء: ãÏ¾ كّل وُسقاطة
وراء يسقط َسقّاط@: وسيف أيضاً@/ سقطاه وكذلک َجناحه@, ومَسِقُطه@: َمساِقط@/ وbعه

أ	رض@/ �ٕا Nوزها Ø?ح يقطعها أيى ÍÈيبته@,
وهذا قوط@/ السُّ والَمسقط أنا@, وأسقطته ُسقوطاً@, يديى ِمن ُء ãÏ¿ال َسَقط ـ صحا
ُولدُت@/ حـيث أيى ,@ ãÏºرأ َمسِقط وهذا النـاس@/ أع  من لBٕنسان مَْسـقطة ء ãÏ¿ال
ã|ُسِقط َولَّما ـ �تعا قـوله ومنه ندم@, أيى يََدْيه@, ã| وُسِقط أسـقطه@/ أيى وساقَطه@,

أيدvم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اختـيار@, Bب دفعـًة ونزول ء ãÏ¾ وقوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ	صل أّن

واXعقول@/ ا¤سوس من أعّم وهو السفح@, ـ ã| يرادفها وب ما بيyا الفرق وسبق

:@ ã| Fك فا¤سوس

www.attaweel.com



سقط ١٨٤

/@٥٩ . ٦ ـ َيْعلُمها ٕا2ّ َوَرَقة ِمن َتسُقُط َوما
/@١٨٧ . ٢٦ ـ Êء Ú»ال ِمَن ِكَسفاً َعَلينا فأسِقط

/@٤٤ . ٥٢ ـ ساِقطاً Êء Ú»ال ِمَن ِكَسفاً يََروا وٕان
ِكَسف@/ وbعها القطعة@, والِكْسَفة@:

:@ ã| Fك واXعقول
/@٤٩ . ٩ ـ َسَقطوا الِفتنة ã| أ2 ã Ø�َتفِت َو2 ã) ائَذْن يقول َمن م Ôyوِم

الوسع@/ مقام من سقطوا وا¤نة ا	بتBء ã| أيى

/@٢٥ . ١٩ ـ اً َجِنيّ ُرَطباً َعلَيِک ُتساِقط النَّْخلة ذع ß ßP ٕالَيِک وُهّزيى
ا	ستمرار@/ ع� يدّل فاَعَل فٕاّن ُرطَباً@, مّرة �غ النخلة ُتساقط أيى

/@١٤٩ . ٧ ـ َضّلوا َقد م Ô Úu أ ورأوا م ßvأيد ã| ُسِقَط ا ØXو
يندم العرفXن ã| اXثل به ÍÉب يُ وهذا ,@ أ	يديى ã| مَسقوطاً الِعجل صار أيى

يديه@/ ع� ã@ب العمل فكأّن ورفعه@, ج=انه عن ويعجز ع�عمل

التعديَة ãÏÉيقت فقد الفعل@: مفهوم ÏÉقت[ هو ا Ø̂ ٕا با¡روف التعدية أّن وليعلم
وقرب منه قرب ã| Fك �ٕا أو ]ن التعدية ãÏÉيقت وقد به@, مررت ã| Fك للربط بالباء

عليه@/ مغضوب ـ ã| Fبع�ك أو فيه@, سقط ã| Fك ã.ب التعديَة ãÏÉيقت وقد ٕاليه@,

وقع ما فٕاّن فيه@, واXسقوط الساقط Yا مفهومه@: طرفا السقوط أّن .O و	
واحدة@, كلمة فيه@, اXسقوط فكلمة وال�ول@, السقوط Tّل هو السقوط مفهوم عليه

السقوط@/ وقوع مورد اXسقوط من ويراد به اXمرور ã| Fك@
عليه@/ ووقوعه فيه ]فعول بتعلّقه اللفظ فتعدية

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٨٥ سقف

سقف@:

نادر@, وهو أيضاً وُسقُف ُفلوس@, مثل ُسقوف وbعه معروف@, السقف ـ مصبا
قـتل باب من َسقفاً البيَت وَسقفُت وُبُرد@/ َبريد مثل َسقيف bع ُسقُف الفّراء@: وقال
سقف ما وكّل ّفة@, الصُّ والسقيفة@: مبالغة@/ وسـّقفته@: كذلک@, وأسقفته@: سقفاً@, له عملت

للنصاري@/ واُ	سقُف وغ�ه@/ جناح من

سقف السقف ذلک من واLناء@/ ٕاطBل ã| ع�ارتفاع يدّل أصل سقف@: ـ مقا
ظهر ٕاذا بناء ã|عريض لوح كّل والسقيفة@: ّفة@, الصُّ والسقيفة@: مطّل@/ عال ٔ	@نّه البيت@,

/@ ã%نحXا الطويل وهو الرجال@, من أ	سقُف الباب ومن حائط@/ من

أ	خفش@, عن أيضاً@, وُسقُف ُسقوف@, وا�مع للبيت@, السقف سقف@: ـ صحا
َسقْف ٌ يى Ö Ò¡ أيضاً ويقال ال«Êء@/ قف@: والسَّ فّضة@, من وُسُقفاً ـ وقرٔي وُرُهن@, َرهْن مثل
ّفة@/ الصُّ والسقيفة: سقيفة@/ مyا لوح كّل السفينة, ألواح والسقائف@: مُسGخ@/ @طويل أيى
ومنه ّكيت@: السِّ ابن قال الَسَقف@/ Ô Ø ب أسقف@: رجل يقال اÇLناء@, ã| طول َقف@: والسَّ

الدين@/ ã| رؤسائهم من رئيس وهو يتخاشع@, ٔ	@نّه النصاري@, اُسقف اشتّق

بـالتخفيف اسـقّف وقـالوا معّرب@, ّ أعجميى النصـاري@: اُسقّف ـ ٣٥ اXعّرب
وأساِقف@/ أساِقفة وNمع والتشديد@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهو ,@ ØãÏÈر	أ Ø ãæالتحتا السطح يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
فّة الصُّ ã|والسقف البيت كسقف جدران@, أو ع�جدار مستنداً الرأس فوق ما@ينبسط
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سقم ١٨٦

وLوها@/
ألواح وعـ� ,@ ã%نحÇXا الطويل الرجل ع� Vازاً يطلق أ	صل هذا و]ناسبة
فّة الصُّ ã|كالسقف صارت قد باLنائها أ	ضBع فكأّن ,@�البع وع�أضBع السفينة@,
دخوGا قبل ØDس و	 اXاء@, من xIا ٕا�ما بالنسبة سقف السفينة ألواح وأّن ناح@, Òوا�
منبسطة@, �غ ا Øuفٕا علzا السطح ٕاطBق وعدم أ	رض@, ع� ماّسة �غ ا Øuفٕا اXاء

اXراد@/ هو فzا أ	طراف ولعّل السفينة@, أطراف ألواح ØDس و	

/@٢٦ . ١٦ ـ َفوقهم ِمن ْقُف السَّ zُم َعلَ فخرَّ

/@٣٣ . ٤٣ ـ ة ِفضَّ ِمن ُسْقفاً ِلبُيوtم ِن ×a بالرَّ َيكُفر Xن َعلنا
البيوت@/ ُسقُف يراد

/@٣٢ . ٢١ ـ فوظاً ÒT َسْقفاً Êَء Ú»ال وجعلنا

Ø ãæالفوقا اGواء ويشمل الفضاء@, ã|الرأس فوق منبسطاً يُري ما ال«Êء من يراد
Iت وهيى أ	رض@, مقابل ã| الواحد كالسـقف يُري هذه وbيع والنجوم@, اXنبسط

بوجه@/ فzا اختBل 	 بديع@, وتشكيل مرتبط �وتدب واحد نظم

/@٥ . ٥٢ ـ الَمْسجور والبَْحر الَمرفوع قِف والسَّ اXعموِر والَبْيِت

يُري ما وهو Ø ãæالروحا ال«Êء أو الرأس@, فوق يُري ما وهو ّ اXاّديى ال«Êء ُيراد
والرaة@/ الفيض وMر العالية اXقامات من قلبه اXعمور للسالک

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سقم@:

لغات@/ ثBث وَسقاٌم@, وَسقَم ُسقٌم يقال@: اXرض@, وهو واحد@, أصل سقم@: ـ مقا

ã|و البدن@, ã| يكون قد واXرض بالبدن@/ ا¢تّص اXرض قم@: والسُّ قَم السَّ ـ مفر
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١٨٧ سقم

َمرض@/ قلوwم ã| النفسLو@

فهو قُرب@, باب من ÓFُسق وَسقُم مرضه@, طال َتِعب@: باب من ÓFََسق َسِقم ـ مصبا
ـقمونيا@: والسَّ منه@/ Ëºٕا قام والسَّ والتضـعيف@/ باÇGمزة ويتعّدي ِسقام@, وbعه ,@oَسق

Ìيانّية@/ ßº أو يونانّية@, وقيل معروفة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| اسـتعGFا وأ@كـ+ استقّر@, ٕاذا اXرض هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
يكون@/ منشأ ّ بأيى البدنيّة الظاهريّة أ	مراض

ا	ختB	ت ã| ويستعمل اعتداGا@, بعد البدن صّحة ã|@لBاخت مطلق والَمَرض
َمرض@/ قلوwم ã| ـ@ والباطنيّة اXزاجيّة

/@١٤٥ . ٣٧ ـ oَسق وهَو بالَعراء فَنبذناه
ا�ريانات هذه سقoمن وهو خال ٕا�مكان ا¡وت بطن من يونس نبذنا أيى

ألف@/ ٕا�مأة وأرسلناه وا	عتدال@, الصّحة له أعيدت Øj شديداً@/

.@٣٧ ـ َعنه َسقoفتولَّْوا ã Øæ ٕا َفقاَل النُّجوِم ã| ةً َنظَر �فنظَر ÒXالعا بربِّ ظّنكُم ا Òf
/@@٨٩

فٕاّن نظره@, ودقّة وتوّجهه وعلمه باطBّعه ٕاعBماً النجوم حا	ت ã| فتدبََّر أيى
ا¡Çال Ù�ومـتغ oسق بأ@نّه أظهر Øj زماuم@, ã|و بيyم Dف متداوً	 كان النجوم علم
Bف العاXـ @, بربِّ وجحودهم با¡ّق وكفرهم واLرافهم ضGBم من شديداً ومتأثِّر
علzم@, يص= أن يستطيع و	 وا�واب@, والسؤال وا�دل بالبحث حاله ã| اقتضاء

ا¡ّق@/ ã|و كBمه ã| ويتفّكروا يتدّبروا أن Gم و	زم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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س�@:
ساقية الصغ�ة للقناة ويقال /@ Ø ã@مَس وهو ساٍق وأنا سقياً@, الزرَع سقيُت ـ مصبا
سقيته يقول مَن ومyم وسقانا@/ الغيَث fا وأسقانا لغة@/ وأسقيته@: أ	رض@, ã@َتْس ا Øu@	ٔ
له فقلَت له دعوَت ٕاذا وأسقيتُه وسقيتُه ِسقياً@/ له جعلَت ٕاذا وأسقيته بيدك@, كان ٕاذا
غيثاً أسقنا أيى ,@ ØËÉبال ع�فُع� عذاب@, ُسقيا و	 رaٍة ُسقيا الدعاء@: ã|و لک@/ َسقياً
/@éوالل للFء يكون قاء والسِّ الناس@/ ã@لَس يتّخذ اXوضع قاية@: والسِّ /@ ØÍÈ Bب نفع فيه

اXطر@/ لطلب ا	ستمطار مثل ã@الس طلب وا	ستسقاء

بيديى سقيتُه تقول أش}ه@, وما اXاء ء ãÏ¿ال ٕا¾Ìاب وهو واحد أصل س@@: ـ مقا

أيى أرِضک@, ã@ِس وكم اXصدر@/ :@ ã@ والسَّ ِسقياً@/ له جعلَت ٕاذا وأسـقيتُه َسقْياً@, أسقيه

الّذيى اXوضع قاية@: والسِّ /@fا َسقاه قلَت أيى فBن@, ع� وسقيُت ال¿Ìب@/ من حظّها
أصفر ماء ذلک فBن@, بطُن وس@ واع@/ الصُّ قاية@: والسِّ /@ËºوXا ã| ال¿Ìاب فيه يتّخذ
حابة السَّ ع�فعيل@: Ø ã ß@ والسَّ عليه@/ كّرره ٕاذا يكره@, ]ا ع�فBن فBٌن وَس@ فيه@/ يقع

القطر@/ العظيمة

Ø?ح ذلک له Nعل أن وإ	سقاء@: ي¿Ìب@/ ما يُعطيه أن قيا@: والسُّ ã@ السَّ ـ مفر
من للنصيب ويقال راً@/ Òu أسقيته تقول ,@ ã@ السَّ من أبلغ فإ	سقاء شاء@, كيف يتناوله

/@ Õ ã@ِس ã@ السَّ

�والكث وأسقيات@, أسِقية القليل وا�Çمع واXاء@, éَّلِل يكون قاء@: السِّ ـ صحا
لشـفته سـقيته ويقال للFء@/ والِقربة ْمن@, للسَّ ُ والنِّْحيى خاّصة@, éَّلِل والَوْطب أساٍق@,

أ	سقية@/ وا�مع ,@ ã@ السِّ Ëº	ٕوا وأرضه@/ Xاشيته وأسقيته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

إ	طعام أّن Fك وtّيته@, ب ÒÌ¿ُي ما ٕاعداد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
وtّيته@/ يؤكَل ما ٕاعداد هو

ã| وأ	@كل فال¿Ìب Ìب@, Û¿ال مقابل ã| أ	@كل أّن Fك إ	طعام@, مقابل ã| ã@فالَس
وي¿Ìب@/ يؤكل ما tيئة مقام ã| وإ	طعام ã@ والسَّ وا�رع@/ واXضغ التناول مقام

/@٧٩ . ٢٦ ـ ßوَيسق� ã�ُيطِعُم هَو والَّذيى

/@٣١ . ٧ ـ فوا ßÌ» تُ َو2 ُبوا ÒÌ¾وا @ُكُلوا

�غ يُ¿Ìب ما بٕاعطاء تفسـ�ه أّن Fك وجيه@, �غ بإ	¾Ìاب ã@ السَّ �فتفس
موارد@: عليه ويدّل صحيح@,

Øحـ� ã%َنس 2 قاَلتا َيسـُقون@// النّاس ِمَن ـًة اُمَّ َعلَيْه َوَجَد َمديَن ماَء َوَرَد ا ØXو
/@٢٣ . ٢٨ ـ عاُء الرِّ ُيصِدر

وإ	عداد@/ الxيئة بل ,@ ã@الس ]ع%إعطاء يكون أن يصّح 	 هنا ã@ السَّ فٕاّن

/@٢٤ . ٢٨ ـ الظِّّل ٕا( Ú)تََو Ú Ôj FÔG َفَس%×
/@٢٥ . ٢٨ ـ َلنا سَقْيَت ما أجَر ليَْجِزيَک

/@٧١ . ٢ ـ ْرَث Ò¡ا ã ß%َتس َو2
/@٤١ . ١٢ ـ راً Ò̀ َربَّه ã ß%َفَيْس
/@١٥ . ٤٧ ـ ÓD Òa ماًء وُسقوا

/@١٦ . ١٤ ـ َصديد ماٍء ِمن Ò%وُيس
/@٢١ . ٧٦ ـ َطهوراً Ìاباً Ò¾ م Ûwر وَسقاُهم
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وا¦ك وإ	حضار@/ والxيئة إ	عداد ف�اد

ُبطونه@/ ã| ا ØW ُنسقيكُم َغَدقاً@, ماء سَقْينا@كُم 2ٔ ُفراتاً@, ماًء وأسَقْينا@كُم

�ٕا والنسـبة الصـدور جهة هو اXلحوظ أّن ع� يدّل فٕانّه بإ	فعال �التعبـ
الفاعل@/

/@٦٠ . ٢ ـ لَِقومه ×Ïºمو × Ò%اسَتْس وٕاِذ
/@@ السِّ ٕاعداد طلب يراد

/@١٩ . ٩ ـ ا¡اّج ِسقايَة Ôrأَجَعل
/@٧٠ . ١٢ ـ أخيه َرحِل ã| قايََة السِّ جعَل

�اُ	و ا	�ية ã| �والتعب ,@@ السِّ ٕاعداد ]ع% والكتابة@, كالعFرة مصدر قاية السِّ
ومـورد اXلحوظ أّن �ٕا ٕاشارة � ã}والسا السقّاء أو ã@يَس �من الصـفة دون باXصدر
ِخـر Ð2ا واليَْوم با; آَمَن m@كََمن إ	ÇZان يعادل 	 وهو بنفسه@, العمل هذا هو البحث
ذلک ومع ,@ ã@ السَّ برنا¶ فقدوا م Øuفكأ اXفقود@, ذلک ية ØYأ �ٕا ـ الثانية ã|و /@@nوجاَهَد

Vاز@/ وهو اXناسبة@, wذه ع�اßXس@ قاية السِّ أطلق Øj للملک@, ُصواعاً @كان

ا£Çازيّة ãæعاXا من يؤخذ اللغة@: كتب ã| اXذكورة ãæعاXا من كث�اً ٕاّن وقلنا
أوَجب أ	مـر وهذا Iقيـق@, دون من �التفاسـ ã| أو العربيّة أ	شعار ã| اXستعملة

/@�تعا fا كلFت ã| ا¡قائق عن ا	Lراف

وانتخاwا الكلFت استعFل ã| تضيّق مورد عر الشِّ فٕاّن أ	شعار@: ã| التجّوز أمّا
جـهة مـن Oتارها كلمة يستعمل والشـاعر ,@ ã|والقوا البحـور ã| التوازن جهة من

اXع%@/ ã| مناسبة æبأد الّلفظ تناسب

إ	Ç×Gّية@, ا	�يات �تفس ã| Ìين Ø»فXا تسا� جهة fن :@hالكر القرآن ã| وأمّا
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ã|و أفهامهم ÏÉمقت ع� اòاّص@, اXورد يطابق مفهوم ّ بأيى الكلFت Ìون Ø»يف م Øuفٕا
Iقيق@/ دون من علمهم@, حدود

/@١٣ . ٩١ ـ وُسقياها ا; ناَقَة ا; َرسوُل م Ô ÒG َفقاَل

اللُّقمة@/ ع�وزن كالُسقية ,@ ã@ للسَّ يxُيّأ وما Ò@يُس ما ْقيا@: السُّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سكب@:

أيى َسكب وفرس يسكبه@, اXاَء سكب تقول ء ãÏ¿ال صّب ع� يدّل أصل ـ مقا
Mراً@/ ٕايّاه كتسميxم وذلک َسكباً@, َعدَوه َيسكب كأ@نّه َذريع

و	@يتعّدي@/ يتعّدي ه Ô�غ وسكَبه انصّب@, وُسكوباً@: َسكباً اXاُء َسكَب ـ مصبا

فانسـكب@/ وسكبتُه /@ ريى Òا� َسكب وفرس َمصـبوب@/ َمسكوب@: ماء ـ مفر
تشبÇzاً َسكب وثوب ُمنَسِكب@/ يقال@: وقد الفاعـل@, بصورة متصـّور سا@كب ودمع

َمسكوب@/ ماء كأ@نّه ورقّته لدقته نَصّب ÔXبا
كان ٕاذا سكب وفرس ,@mالدا اGطBن اXطر@: من والسكب ـ ٢٨٧ . ١ ا�مهرة
وا	سكاب وا	سكوب كالّدمع@وغ�ه@/ انسكاباً@ ُء ãÏ¿ال وانسكب , Îºل@ا�ريى جواداً
منسكب@, أيى اثعوب قالوا Fك اسكوب ماء الق وقالوا أو إ	سكاف اللّغات بعض ã|
وسكبت ,@Bًفاع جعلته ٕاذا وَسكوب وسا@كب به@, مفعوً	 جعلته ٕاذا مَسكوب وماء

له@/ الفعل جعلت ٕاذا وانسكب دمَعها Ô الع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| قلنا Fك صانة@, ß¡ا قيد دون من ّب الصَّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
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ã| اXاّدة هذه استعFل وأ@ك+ وا¤فوظّية@, ا¡صانة شأنه من Dف صبّاً كان بأ نّه السفح
اLداراً@/ اXتتابع ã|و اXاّديّات

َمْسكوب وماٍء دود Ö ÒW وِظّلٍ َمْنضوٍد وَطْلٍح ضوٍد Ö ÒU ِسْدٍر ã|اليَمين أصحاُب ما
/@٣١ . ٥٦ ـ ٍة Òَكث� وفا@كَهٍة

فلعلَّ والروحانّية@: اXع% جهة من وأمّا معلومة@, الظاهر جهة اXفاهoمن هذه

ã| ا	ستقرار بعد الربّانّية@, والفيوضات اللطيفة واXعارف العلوم ٕا�اLدار ٕاشارة اXاء
مواّد راجع سـواه@, ØFع وا	نقطاع ,@oا¡ك العزيز قيموميّة وIت الربوبيّة ظّل Tيط

الكلFت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سكت@:

ورجل ُسكوتاً@, َيسُكت سكت تقول@, الكBم@, خBف ع� يدّل سكت@: ـ مقا
ما كتة@: والسُّ سكن@/ ]ع% الغضُب@, وسَكت أسكته@, ]ا أيى بُسكاَتة@, ورماه ِسّكيت@,

/@ Ú ã)الص به أسكتَّ

فـيقال والتضعيف بأ	لف ويتعـّدي صمت@/ وسـكوتاً@: سكتاً سكت ـ مصبا
وانـقطع@/ أطرق ]ع% Nعله وبعÎÉم لغـة@, 	زماً اXهموز واستعFل وسكَّته@, أسكَته
ما ُغرفـة@: وزان ـكتة والسُّ سـكن@/ وأسكت]ع% الغضـُب وَسكت اXّرة@@/ كتة@: والسَّ
ع�التشبيه@/ ُسكات لBٔفحام ويقال السكوت@, مداومة كات@: والسُّ /@ Ø ã)الص به ُيسكت

أ@ك+@/ والتخفيف السباق@, خيل العا¾Ìمن َكْيت@: والسُّ

كث�السكوت@, ورجل@ِسّكيت@وسا@كوت: Uتّص@بGك@الكBم, كوت@: السُّ ـ مفر
الِعناء@/ ã|النفس بسكوت كتOتّص والسَّ من@مرض@, ما@يعGيى كات@: كتة@والسُّ والسَّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

التظاهر أو كBم ã| هيجان بعد السكون هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن

Ø ã)الصـ وبكاء الغضب وَهيجان الكBم ٕاطالة ã| تسـتعمل القيد هذا وبلحاظ بعمل@/
العناء@/ وسكون

والنـطق@/ التكلّم مقابل ã| ْمت الصَّ أّن مت@: والصَّ السكون وب  بيyا والفرق
اXطلقة@/ ا¡ركة مقابل ã| والسكون

أ	ّول اXع%بأمرين@: هذا ُيشَعر تظاهر@: ã| هيجان مقابل ã|السكوت كان وØXا
Wدوح@/ �غ كونه ـ ãæوالثا ا	عتدال@/ حّد عن التظاهر خروج

دا_اً@/ Wدوحاً يكون السكوت بأّن فيستظهر

.@@٧ ـ ٌة Ò Öaوَر ُهدًي ا ßxُنسَخ ã|و ا2ٔلواَح أَخَذ الَغَضُب Ïºُمو َعن سكَت ا ØXو
/@١٥٤

ã| كان ولو الغضب بطغيان ٕاشعاراً الغضب@, ح  طرحها ã?ّال أ	لواح أخذ أيى
اXتعال@/ العزيز fا �ٕا وسوقهم الناس دعوة ã| وحرصاً واGداية الدين جهة

َرaتک@/ ã| وأدخلنا و2ٔخيى ã) اغِفر َرّب قاَل

والسكوت@/ الصمت دون بالكلمة �التعب لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سكر@:

بـه@/ يُسـّد ما كر@: والسِّ سـددته@, قتل@: باب من َسكراً الyَر َسكرُت ـ مصبا
,@ ّ ط=َزديى َسَكر يقال وÇGذا بطـ=زد@, ُعِمل ما وأّول بعÎÉم قال معروف@, َكر والسَّ
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ٕاذا الرطب �عص هو يقال َكر@: والسَّ ا¡Bوة@/ شديد الرطب من نوع أيضاً َكر والسَّ
فـهو ِعـَنب@, مثل فيب@ اXصدر ã| لغة وك«Ìها تعب@, باب من َسَكراً وَسِكر اشتّد@/
اXرأة ã| يقال أسد ã%ب لغة ã|و لغة@, وفتحها ُسكاري وا�مع َسكري@, وامرأة َسكران
ه Ô�كـث أسَكر ما ويروي عقَله@/ أزال ال¿Ìاب@: وأسَكره منه@, Ëºٕا كر والسِّ َسكرانة@,

حرام@/ فقليله

يقال ال¿Ìاب من كر السُّ ذلک من ح�ة@, ع� يدّل واحد أصل سكر@: ـ مقا
ُيسكر ما كر@: والسِّ ,@�التحي :@�والتسك كر@/ السُّ �كث أيى �ِسكّ ورجل ُسكراً@, َسِكر

فهيى سا@كرة وليلة ,@ Ø�I ُسِكر ٕاذا واXاء اXاء@, حبس ْكر@: والسَّ أ	رض@, من اXاء فيه
ٕاذا َسَكره ناس وحكي ال¿Ìاب@, َكر@: والسَّ سكنت@, الر´أيى َسَكرت ويقال السا@كنة@,

َخَنقه@/

ال¿Ìاب@, ã|@ما@يستعمل@ذلک وأ@ك+ وعقله, ب @اXرء حالة@َتعرض كر: السُّ ـ مفر
منه يكون Xا Ëºٕا َكر والسَّ اXوت@, َسَكرات ومنه والعشـق@, الغضب من يعGيى وقد
وعـقله@, اÇXرء ب  السّد من يعرض ما باعتبار وذلک اXاء@, َحبس كر والسَّ كر@/ السُّ
من العارض بالسكون اعتباراً سا@كنة أيى سا@كرة وليلة اXسـدود@, اXوضع كر@: والسِّ

كر@/ السُّ

من وأصله َجْريته@, عن fنعتَه اXاَء به سكرَت ما كر والسِّ ـ ٣٣٥ . ٢ ا�مهرة
¾Ìاب كّل َكر@: والسَّ به@/ ر´ 	 سـا@كر ويوم هبوwا@, سكن ٕاذا Ố الر سكرت قوGم
ٕانّه القرآن@: ã| َكر السَّ �تفس ã| Ìون Ø»فXا وقال معّرب@/ ØãÏºففار ّكر السُّ فأمّا أسكر@/
الر´ سكرت من واشتقاقه معروف@, كر والسُّ الّلغة@/ أهل 	@يعرفه ء ãÏ¾ وهذا ّل@, Òòا

طريقه@/ عليه سّد أيى عقلَه سكر ال¿Ìاب كأّن سكنت ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٩٥ سكر

والتحقيق@:

يتحّصل Mيث ّ طبيعيى جريان ã| ا¡يلولة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
وا¡Çرارة الر´ جـريان ã| ا¡اصل كور السُّ مصاديقه ومن كان@/ ما خBف جريان
امتداد ويتوقّف ا¡رارة@, جريان وينxيى ,@ ّ الطبيعيى اGواء جريان يتوقّف Mيث والنظر
ومـyا والتنّفس@, والباب الyر جريان قبال ã| ا¡اصل والسّد كر السَّ ومyا النظر@/
جريان ã| حيلولة بتحّصل تشعر فاXاّدة والتفّكر@/ التعقّل جريان ã| ا¡اصل كر السُّ

اXاّدة@/ تستعمل مورد كل ã| يBحظ وأن 	بّد القيد وهذا ,@ الطبيعيى ونظمه ء ãÏ¾
	زماً@, يفَعل فَِعَل ã|و ياً@/ متعدِّ ا	ستعFل هو مyا@: يفُعل فَعل ã|غلب	أ ٕاّن Øj
فهو وأمثاله ال¿Ìاب من وَسِكر أ	صيل@/ جرياuا ã|توّقفت ٕاذا Ố الر ُسِكَرت ـ تقول

/@BًتU عقله نظم صار ٕاذا َسكراُن

سّده@/ ٕاذا الباَب وَسَكر سددته@, ٕاذا الyَر وَسَكرُت

/@٢ . ٢٢ ـ َشديد ا; َعذاَب ولكنَّ ِبُسكاريى ُهم وما ُسكاريى النّاَس وَتري

/@٤٣ . ٤ ـ َتقولون ما َتعَلموا × Øَح� ُسكاريى Ôrوأن �ةَ الصَّ تَقَربوا َو2

/@٧٢ . ١٥ ـ َيعَمهون م ßtَسكر ã= لَ م Ô Úuٕا لََعْمُرك

النظم جريان اختّل الّذيى هو كران والسَّ عطشان@, ع� َسكران bع كاري السُّ
والشـدائد ا	بتBءات ]واجهة ٕامّا يتحّصل ا	ختBل وهذا وأموره@, وعقله فكره ã|
بتـناول وٕامّا ّيـة@, اXادِّ اُ	مور ã| والتوّغل الدنيـويّة التعلّقات بتحـقّق وٕامّا العظيمة@,

إ	عتدال@/ عن Oرجه ا ØW بغ�ها أو اXسكر@, ال¿Ìاب
شـّدة من وا¢الف  اXذنب  ã|و العـذاب@, شّدة من البعـث يوم ã| كرة فالسَّ

يتحّصل@/ نوع ّ اXصلّ بأيى ã|و النفسانّية@, وا¦ايBت اXاّدية التعلّقات ã| توّغل
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سكن ١٩٦

/@١٩ . ٥٠ ـ با¡ّق اXوت ةُ َسكَر وجاَءْت

الشـديد والتحّول وا	ضطراب الدنيوّية@, ا¡ياة امتداد ã| جريان اختBل أيى
اXاّدية@/ العBئق وانقطاع اXوت عند يواجه الّذيى

/@٦٧ . ١٦ @ـ@ َحَسناً وِرزقاً َسكَراً ِمنُه َتتَِّخُذوَن وا2ٔعناِب النَّخيل راِت Ò\وِمن

ء@, ãÏ¿ل ّ الطبيعيى ا�ريان خBف ع� اXتحّول وهو صفة@, َحَسن وزان َكر والسَّ
نوع ّ أيى من أعّم َكر فالسَّ /@Fyم والعص�اXتحّصل وا¦ر@, العنب من اXتحّول @كاXسكر
بـقرائـن Wنوع حرام هو ما فيه كان وØXا مسكر@, �غ أو كان مسكراً Fyم متحّصل

توصيف@/ دون من أطلقه خارجّية@:

ـ أبصاُرنا ُسكَِّرْت ا Ú̂ ٕا َلقالوا يَعُرجون فيِه فَظّلوا Êِء Ú»ال ِمن باباً م ß Özَعل َفَتْحنا ولَو
/@١٥@.@١٥

الوقوع@, ٕا�جهة التفعيل ã| والنظر والتحّول@, كر السَّ جعل التسك�وإ	سكار
الصدور@/ جهة �ٕا إ	فعال ã|و

بالسكون أو وعقله اÇXرء ب  تعرض Mالة أو با¡�ة اXاّدة �تفس أّن فظهر
أ	صل@/ مصاديق من وهذه ,@ ينبغيى Fك ليس ونظائرها@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سكن@:

يـقال وا¡ركة@, ا	ضطراب خBف ع� يدّل مّطِرد واحد أصل سكن@: ـ مقا
الدار@/ يسكنون هم الّذين أ	هل كْن@: والسَّ سا@كن@/ فهو سكوناً@, يسكن ء ãÏ¿ال سكن
ما كّل كَن@: والسَّ أهلها@/ �وٕا ٕالzا ويسكن يسكن ٕالzا الناظر فٕاّن النار@, كَن@: والسَّ
ٔ	@نّـه فـعِّيل هو اللّغـة أهل بعض قال معروف@, كِّ  والسِّ Tبوب@/ من ٕاليه سكنت
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١٩٧ سكن

ٔ	@نّـه السـفينة وُسكّان الوقار وهو السـكينة الباب ومن به@/ اXذبوح حركة يُسكّن
ا	ضطراب@/ عن يُسكyّا

فأنـا ك% السُّ Ëº	ٕوا طلب@, باب من َسـكْناً الدار ã|و الداَر سكنُت ـ مصبا
الكاف بفتح والَمْسكن الداَر@, أسكنته فيقال بأ	لف ويتعّدي ُسكّان@, وا�مع سا@كن@,
وغ�ذلک@, ومال أهل من ٕاليه يسكن ما كْن والسَّ َمسا@كن@/ وا�مع البيت@, وك«Ìها@:
اXتحّرك وَسكَن والوقار@/ والرزانة اXهابة كينة@: والسَّ ء@, ãÏ¿ال �ٕا سَكْنت مصدر وهو
لُسكونه هذا من واßXسكن سّكنُته@/ فيقال بالتضعيف ويتعّدي حركته@, ذهبت ُسكوناً@:
من بُلغة له الّذيى �والفق له@, ء ãÏ¾ 	 الّذيى اXسك  السّكيت@: ابن قال الناس@/ �ٕا
أّما تعا�قال@: fا ٔ	ّن الوجيه وهو ,@�الفق من حاً	 أحسن :@ ّ أ	صمعيى وقال العيش@/
َيستطيعوَن 2 الفقراء@: حّق ã| وقال لًة@/ Ôb تُساويى وكانت سا@ك�@, ÒX فكاَنْت فينة السَّ
اXقهور الذليل أيضاً@: واXسك  التعّفف@/ من أغنياَء ااهل م Ô{س Ö ÒJ ا2ْٔرِض ã| باً ÖÍÒÈ
ã| وِمـفعال ِمـفعيل بناء ٔ	ّن اGاء حذف والقياس ِمسكينة@, واXرأة غنيّاً@, كان وٕان

فدخلت �فق ع� لت Ôa ا Øyلك وِمكسال@, �ِمعط امـرأة Lو اGاء@, تلحقه 	 اXؤّنث
كـBم ã| �كـث وهـو اسـتكان@, فيقال أ	لف وتزاد وذّل@, خضع ٕاذا واستكن اGاء@/

العرب@/

كَـن@: والسَّ أيضاً@/ الدار كَن@: والسَّ الدار@/ ُسـكّان كْن@: السَّ ـ ٤٦ . ٣ ا�مهرة
َجَعَل ـ@ الت�يل ã|و ٕاليه@, أسـكن الّذيى أيى ã%ََسك فBٌن ٕاليه@, تَسكن الّذيى صاحبک
ا¡ركة@/ ضّد كون@: والسُّ النار@/ كْن@: والسَّ ا¡ركاُت@/ فيه تَسكُن أيى ـ@ َسَكناً الّليل َلكُم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من أعّم وهو ا¡ركة مقابل ã| ا	ستقرار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
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سكن ١٩٨

ا	ضطراب ورفع بالطمأنينة عنه Ø=يع@ Ø ã%الباط وا	ستقرار /@ ّ @والروحيى ّ يى اXادِّ ا	ستقرار
يتحّرك@, nو Tّل ã| استقّر أيى ُء ãÏ¿ال وسكن الدار@, ã|و الداَر سكَن فيقال والتشّوش@/
وقـوعه متعلَّق سـقط@: ã| مّر Fك ا¡دث هذا فٕاّن فيه@, مفعول �ٕا متعّدياً ويستعمل

فيه@/ اXفعول
�ٕا سكـن فيقال وا	طمينان@: ا	عـBد ]ع% فيكون �ٕا Mرف استعمل وٕاذا

ٕاليه@/ ومتّكئاً عليه ومطمئنّاً معتمداً استقّر أيى فBن

كّان وع�السُّ مفرداً ع�السا@كن ويطلق أ	صل@, ã| مصدر فهو كْن@: السَّ وأمّا
أو ÇXبالغة العادل ]ع% العدل ã| Fك به وقيامه الفاعل ã| ا¡دث Iقّق بلحاظ bعاً
مـفهوم لتحـقّق اللحاظ@, wذا عليه ويعـتمد ٕاليه يسكن ما ع� يطلق وقد غ�ها@/

فيه@/ ا	طمينان

ٕانّـه أو السا@كـن@, ]ع% ويطلق كَحَسـن@, أ	صل ã| صـفة فهو الَسكَن@: وأمّا
السكون مورد ]ع% Ëºٕا ٕانّه أو وا	طمينان@, وا	ستقرار السكون ]ع% أيضاً مصدر

مستعملة@/ ãæعاXا وهذه وا	طمينان@/

/@١٠٣ . ٩ ـ م Ô ÒG َسكٌَن َص�تَک ٕاّن م Öz َعلَ وَصلِّ

/@ ٨٠ . ١٦ ـ َسَكناً ُبيوتكم ِمن َلكُم َجَعَل واُ;

/@٩٦ . ٦ ـ َسَكناً الَليَل وَجَعَل

مصدر وهو وا	طمينان@, والسكون ]ع%ا	ستقرار هو ا	�يات هذه ã| كَن السَّ
والقـمر والشمَس ـ bلة وعطُف مصـدر@, وهو Bة الصَّ عن خ=اً كونـه عليه ويدّل

مصدر@/ سبان Ô¡وا الثالثة@, ع�ا�ملة ُحسباناً@,

/@١٣ . ٦ ـ ار Úyوال الليل ã| َسكَن ما ولَُه
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١٩٩ سكن

/@٤٥ . ١٤ ـ َظلموا الَّذيَن َمسا@كن ã| Ôrوسكن

/@٣٥ . ٢ ـ انََّة وزوُجک أنَت اسكُن آَدُم يا

/@١٦١ . ٧ ـ الَقريََة هذه اسُكنوا م Ô ÒG قيَل وٕاذ

والسكون ا	ستقرار يات@الكرZة: @ا	� ã|العرفّية@و @اXكاXات ã|@السكون من اXراد
ولو ما حركة وله ٕاّ	 ء ãÏ¾ من ما ٕانّه يقال Ø?ح ,@ Ø ã.الفلس ã Ø} الدِّ السكون 	 ,@ Ø ã|العر
Mركات بل Tدود@, Ø مع مكان ã| ولو وأجزاء أعضاء ã| Iّرك أو ,@ Ø ãçالذا بالتحّرك

أيضاً@/ Ø ã|العر ا	ستقرار ã|تُنا@	 	زمة@,

�ٕا ´Í½ال والقصد أ	صـيل النظر يكون أن هو اXنظـور@:@ Ø ã|العر فالسكون
حـركات �ٕا اسـتقراره تـوقّف ولو فيه@, مسـتقّر ٕانّه فيقال ,@ Ø معـ Tّل ã| استقرار

مقّدمًة@/ ٕاليه Jتاج ما Iصيل �وٕا ء وVيى وذهاب وتشبّثات

ã| كان ٕاذا فالسكون وTّله@, متعلّقه �ٕا بالنسبة يBحظ السكون ٕاّن ـ وأيضاً
ا¤دودة تلک ã| ا	ستقرار يراد :@ Xللظا اXسا@كن ã| أو القرية ã| أو الليل ã| أو ا�نّة

فzا@/ مستقّر ٕانّه عرفاً فيقال فzا@, متحّر@كاً كان ولو

/@٢١ . ٣٠ ـ ٕالzا لَتسكنوا أزواجاً أنفسكُم ِمن َلكُم َخلق أْن

/@١٨٩ . ٧ ـ ٕالzا لَيْسكُن َزوَجها ِمyا وَجَعَل

ا	طمينان ]ع% تكون به@: وتعـّديت �ٕا Mرف اسـتعملت ٕاذا اXاّدة ٕاّن قلـنا
ومعيشته@/ حياته ã| ٕاليه@, ومستنداً به ومتعلّقاً ٕاليه مرتبطاً استقرار أيى وا	ّتكاء@,

ٕاْن ,@ Ôrسكن َحيث ِمن أسِكنوهنَّ ْرض@, ا2َٔ ولُنسكننَّكُم رض@, ا2َٔ ã| فأسكنّاه
/@ Ò́ الّر ُيسِكِن يَشأ

باGمزة@/ اXاّدة فتعّديت
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سكن ٢٠٠

/@٤ . ٤٨ ـ اXؤمن� قلوب ã| كينة السَّ أنَزَل الَّذيى هَو

/@٤٠ . ٩ ـ تروها Òn نود ÔP وأيَّده َعليه سكينته ا; فأنزل

/@٢٤٨ . ٢ ـ َسكينة فيه التّابوُت يأتيكُم أن ُملكه آيَة ٕانَّ

والسكـون@, والثبات با	سـتقرار يتّصف ما وهو السكون من فَعيلة كينة السَّ
وسكون وثبات اسـتقرار فيه �تعا fا من روح نزول واXراد والكرZـة@/ @كال¿Ìيفة
أن .O@	و بالكلِّّية@/ اòاطر عن والتشّوش ا	ضطراب يرتفع Mيث وطمأنينة@, نفس
البدن ã| القّوة من ]راتب أعظم الباطنيّة والشّدة الروحيّة والقّوة النفس ã| السكون

وعنوانه@/ الباطن ã Ø�Q الظاهر بل والظاهر@,

َلَقد وَمسا@كَنتَرضوuا@, َظلموا@, الَّذيَن َمسا@ِكن ã| Ôrوَسكن ا@ِكنُكم@, َمَس دخلوا اُ
َمسكyم@/ ã| ِلَسبَأ @كاَن

بأ@, السَّ ظاهر باعتـبار أ	خ�ة ã| وإ	فراد السا@كن @, أ	فراد ]ناسـبة ا�مع
قبيلة@/ Ëºٕا وهو

/@٢٩ . ٢٤ ـ َلكُم َمتاع فzا مسكونة Òَغ� ُبيوتاً َتدخلوا أن

واXتاع التكرار@, من وللحفظ اختصاراً الظرف فحذف فzا@, مسكونة �غ أيى
وا	ستفادة@/ وا	نتفاع ]ع%ا	ستمتاع مصدر

�ٕا السكون ã| بلغ الّذيى وهو السا@كن@, ã| مبالغة ِمفعيل فهو اßXسك @: وأمّا
يـعجز Mيث و[كّناً وقوًة قدرًة Tدوداً يكون عّمن هذا Ø=ويع حّده@, وQاوز أقصاه

ã| أو البدن ã| لضعف أو Gرم أو Xرض ٕامّا اXعيشـة@, توسعة ã| وا�هد السعيى عن
وجه@/ من وخصوص عموم Fyوبي ا¡اجة@, وهو الغ%@, يقابل ما والفقر اXال@/

َيسَتطع Ònن Òf سك�@, ßXا َع�َطعام ضُّ ÒJ2َو :@ ã| Fك اXسك منفرداً يذكر فقد
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٢٠١ سكن

َمسا@ك�@/ َع¿Ìة ٕاطعاُم فكّفارتُه سك�@, ßXا ُنطعُم نَُک Ònو ِمسكيناً@, Òِسّت� فٕاطعاُم

حـاجة له �الفق فٕاّن ,@�الفق دون اXسك  عنوان إ	طعام مورد ã| ذ@كر قد
وtيئة الطعام وIصيل ا�هد من يتمكّن وهو قِعد@, ÔXكا وTدوداً ليسTصوراً ولكنّه

ا¤دود@/ العاجز اXتمكّن �اXسك غ BRف وهذا اXعيشة@, وتوسعة الوسائل

وابَن Òسك�Xوا الُقرèحقَّه ذا وآِت :@ ã| Fك القرèوأ	يتام ذويى بعد يذكر وقد
َسـُه Ồ ِ;ِ فاّن@ ,@ Òسا@ك�Xوا واليتاميى ×èالُقـْر ذويى ُحبِّـِه َع� اXاَل çوآ ـبيل@, السَّ

×èالُقـر وذيى ْحسـاناً ٕا وبـالوالديـِن واXسا@ك�@, والَيتاميى ×èالُقر وِلذيى سوِل وِللرَّ
اُولو الِقسـمَة Í ÒÉح وٕاذا َمGبة@, ذا ِمسكيناً أو َمقربة ذا ÓDيت واXسا@ك�@, والَيتامي

واXسا@ك�@/ واليتامي ×èالُقْر

بلحاظ السبيل@: ابن Øj اXسا@ك  Øj اليتامي Øj èالقر ذويى hبتقد الGتيب هذا
/@ الُمعطيى عند اòاّصة واXرتبة وا¡يثيّة واXقام الشأن جهة من رعايxم لزوم

الرسول Ëºبٕا يعطي ما بعده Øj مرتبة@, أّول ã| �تعا fا Ëºبٕا يُعطي ما فٕاّن
فـٕاّن اليتامي@: وبعده الوالدين@, جهة من èالقر اُولو وبعده الوالدان@, بعده Øj ,@��ص
بالرعاية �أو فهو الوالد@, مصاب@بفقد Tزون متأثر عجزه@وTدوديّته �اليتoمضافاً@ٕا
تـوقّع له القـريب فـٕاّن oاليت من جانبه برعاية �أو èالقر ذا أّن Fك اXسك @, من
لغ�ه@, ليس منه والرجاء التوقّع وهذا قريبه@, وهو اXعطيى من خاّص وانتظار ورجاء

/@ Ø ãæنسا	إ والوجدان الطبيعة Mكم Uصوصاً تكليفاً هذا فأوجب

اXسك  وبعد كان@/ سبب ّ بأيى عاجز Tـدود فٕانّه اXسك @, ذ@كر oاليت وبعد
/@ÍÉ¡ا ã| Tدود �غ كان وٕان Bًفع عاجز Tدود فٕانّه بيل السَّ ابن يذكر

من ويراد به@, اòاّص معناه Fyم كّل ã|حظBفي :@�الفق اXسك مع يذكر وقد
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سكن ٢٠٢

ا Ú̂ ٕا :@ ã| Fكـ وحاجته@, فقره جهة �الفقـ ومن وTدوداً@, Tصوراً كونه جهة اXسك 
/@٦٠ . ٩ ـ zا َعلَ Òوالعامل� ßسا@ك�Xوا ِللُفقراء َدقات الصَّ

هـذه من �والفق الفاقة@, وشّدة ا¡Çاجة جهة الصدقات موضوع ã| فيBحظ
من يتمكّنوا Ø?ح تأم معا¾Îم لوجوب العامل علzا Øj ع�اXسك @, مقّدم ا�هة

وتناوGا@/ وbعها الصدقات Iصيل
يذكر n فقط@: والفاقة ا¡اجة أهل ã| ¼Íفها ãÏÉيقت ��الصدقة اXورد كان وØXا

فzا@/ اXزبورة اXصارف من والعطايا mالغنا ã| ذ@كر ما

كـان وÇØXا وأ	رحـام@, بالنسب أ	قربون منه يراد :@èالُقر ã�اُو أّن .ÇO و	
ـ Îم ß»أنُف باXؤمن�ِمن أو(× Û ãIالن@] أنف«Îم باXؤمن من وأقدم �أو ��ص الرسول
èالقـر ذو ذ@كر Fّفكل أقارwم@, من �أو أيضاً وأرحامه أقاربه فيكون @:@@[@٦ . ٣٣

/@��ص الرسول أ	قرب من يشمل

وهو اXب%@, ã| بزيادة زائد@, ع�سكون يدّل ّ ميميى مصدر فهو الَمْسكنة@: وأمّا

ã%ب ã| Tقَّق تري Fك اXع% وهذا الشديدة@, وا¤دوديّة وا¤صوريّة أ	@كيد ا	ستقرار
وهم أمورهم@, جريان ã| انطBق و	 وحياtم@, معيشxم ã| حّرية 	 حيث ٕاÌºائيل@,
ا	ستقBل من بلغوا ما بلغوا بعدما م Øu@أ Ø?ح كانوا@, Wلكة ّ أيى ã| Tدودين يزالون 	
الشديدة وا¤دوديّة واXقابلة باBòف واَجهوا فلسط @: ãÏÈأرا ã| والدولة وا¡كومة

العرب@/ دول من التامّة وا¤ا¼Íة

/@٦١ . ٢ ـ ا; ِمن بَغضب وباُءوا والَمسكنُة الذلَّة zم َعلَ وÍÔÈَبْت

/@١١٢ . ٣ ـ الَمسَكنة zم َعلَ َبْت ßÍÔÈو ا; ِمن بَغَضب وباُءوا

ã| الشّدة حّد بالغاً كان ما وهو ير@, ÙÌ Ù¿كال مبالغة صيغة فعِّيل فهو كّ @: السِّ وأمّا
Tّل ã| Nعل وذبح قطع وسيلة كونه بلحاظ ولعلّه وا¤صورّية@, وا¤دوديّة السكون
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٢٠٣ سلب

للمذبوح@/ صفة عل ÔN أن يصّح و	 له صفة فالسكون Tفوظاً@, دا_اً ويكون Tدود
الع=ّية@/ من مأخوذة الكلمة هذه ٕاّن نقول@: أن و	@يبعد

نصل@/ شفرة@, ِسكّ @, ��َسكِّ  ـ قع

هـو وهـذ اÇXاّدة@/ مـن مأخوذة �غ الع=ّية@, من معّربة الكلمة هذه فتكون
عندنا@/ أ	صّح أ	قوي

/@١٣ . ٦ ـ oالَعل ميع السَّ وهَو ار Úyوال اللَّْيِل ã|َسكَن ما ولَُه

:@�تعا نظ�قوله الكرZة ا	�ية هذه

لُه َيكُن Ònو رض@, وا2َٔ Êوات Ú»ال ُملک لُه ا; أنَّ َتعلَم nأ الُملک@, مالَِک الّلىهمَّ ُقل
وهَو يت ÔZو ييى Ö ÔJوا2َٔرض Êوات Ú»ال ُملک لُه مد@, Ò¡ا ولَُه الُملک لُه الُملک@, ã| ¾Ìيٌک

/@٢ . ٥٧ ـ َقدير ٍء ãÏ Ò¾ َع�ُكّل

nالعا ã| موجود هو ما كّل أّن ع� ا	�يات فتدّل ا	ختصاص@, ع� يدّل الBّم
وبيده ء@, ãÏ¾ O.عليه و	 ويعلم ويسمع وZيت ييى ÔJ ملكه ã| له ¾Ìيک و	 له مُلک
Tيط ء ãÏ¾ ع�كّل وهو ويريد, وJكم ãÏÉيق التدب�والتقدير, و]شيّته اُ	مور, أزمّة

قدير@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلب@:

َسـليب فـهو مـنه@, الثـوب أخـذت قتل@: باب من َسلباً ثوبه سلبته ـ مصبا
وأّخر ٕا�زيد الفعل أسند لكن زيد@, ثوَب سلبت أ	صل وكان واستلبته@, وَمسلوب@,
وا�Çمع ُيسـَلب ما َلب@: والسَّ اXع%@/ لفهم حذفه وNوز ,@ñا¦ي ع� ونصب الثوب
واُ	سلوب@: َسَلب@/ فهو لباس من إ	نسان ع� ء ãÏ¾ وكّل البارع@: ã| قال أسBب@/

والفّن@/ الطريق
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سلب ٢٠٤

ثوبه سلبته يقال واختطاف@, Rفّة ء ãÏ¿ال أخذ وهو واحد@: أصل سلب@: ـ مقا
ـليب@: والسَّ َسـَلبه@/ فـله Bًقتي قتل مَن ـ ا¡ـديث ã|و الَمسلوب@/ َلب@: والسَّ سلباً@/

ُسُلب@/ وا�مع ولدها@, ُيسلب ã?ّال النوق@: من لوب والسَّ الَمسلوب@/

أ	سBب@, وا�ميع به@, ُيسَلب ما َلب@: السَّ الليث@: قال ـ ٤٣٤ . ١٢ الxذيب
أخذت ٕاذا َسلباً@: أسلُبه سلَبته والفعل َسَلب@, فهو اللباس من ع�إ	نسان ء ãÏ¾ وكّل
ولدها ألقت ٕاذا ناقتكم@: أسَلَبْت وقد بولدها@, ترميى ã?ّال النوق من لوب والسَّ َسَلبه@/
ÇZوت ã?الّـ وهيى وَسليب َسلوب امرأة :@ ãæاللحـيا Bئب@/@ السَّ وا�ميع ,@ Ørي أن قبل
و	@يسكن أحداً يأ@لَْف n ٕاذا ُمسَلب@: للرجل ويقال عليه@/ فتسّلَب يمها Òa أو زوجها
الشجرة قشور ِق¿Ìمن َلب: والسَّ ُمسَلب@, ØãÏ¿لَوح ٕانّه يقال بالوحش@, شبّه ا Ø̂ وٕا ٕاليه@,
ِسBب@/ واحدها ,kآXا@ ã|@النِّساء @تلب«Îا ã?ّال الثياب@السود ُلب: والسُّ Bل/ يعمل@منه@السِّ
شئِت@/ ما اصنعيى Øj ثBثاً ã)ّتسل ـ ��ص fا رسول ãæأمر جعفر اُصيب ØXا أÊºء@: عن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وسـلطته حـيطته Iت مـن ء ãÏ¾ أخذ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
آخر@/ ء ãÏ¾ أو شخص حيطة ã| ما أخذ أيى ونفوذه@,

أراد ٕاذا ا Òxألِبَسـ اXـرأة وسلَبت ولدها@, الناقـة وأسلبت ثوَبـه@, سلبت يقال
الشجرة@/ Ì¿ق وسلبت السود@, بالثياب التلبّس

وتنحيته@/ Bًمشتم كان ء ãÏ¾ نزع اòلع أّن اòلع@: ã| سبق وقد

با�ذب@/ ء ãÏ¿ال أصل من ال�ع هو والقلع@:

آخر@/ ء ãÏ¾ داخل من أو مكان من واقتBعه ء ãÏ¾جذب وال�ع@:
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٢٠٥ سلح

خلع@/ و	 قلع و	 ال�ع اXاّدة@: هذه ã| يBحظ Bف

.@@٢٢ ـ والَمْطلوُب الطاِلُب َضُعَف ِمنه َيستنِقُذوه 2 َشيئاً باُب الذُّ }م َيسلُ وٕاْن
/@٧٤

أيدvم@/ Iت ا ØWو حيطxم من أ	خذ يراد

نظائرها@/ دون باXاّدة �التعب لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلح@:

Fyبي يفّرق عبيدة أبو كان به@/ ã@اّت ما نّة Ôوا� به@, قوتل ما وهو Bح@: السِّ ـ مقا
wذا@/

التأنيث@, من أغلب �والتذك ويدافع@, ا¡رب ã| به يقاتل ما Bح@: السِّ ـ مصبا

ã| لغـة Çل@: ßa وزان لح والسِّ سBحات@, التأنيث وع� أسِلَحة@, �التذك ع� فيجمع
من َسلْحاً الطائر وَسلَح ِسBحه@/ واحد كّل أخذ أيى أسلحxم القوم وأخذ Bح@/ السِّ

باXصدر@/ تسمية َسلحة وهو إ	نسان من كالتغّوط منه وهو نفع@, باب

ورجل السBح@/ لبس الرجل@: وتَسلّح تأنيثه@/ وÇNوز مذّكر@, Bح السِّ ـ صحا
َسلْحاً َسلَح وقد النَّجو@/ Bح@: والسُّ ِسBح@/ ذوو قوم والَمْسلحة@: Bح@/ السِّ معه سا¬@:

سا¬@/ وناقة ه@, Ô�غ وأسلَحه

عسكرّية@/ Iيّة ��سالوط ـ قع

ا¡شيشة هذه ويقال Bح@, السُّ منه والغالب لْح السَّ الليث@: ـ ٣١٠ . ٤ الxذيب
تُسلّح الشتاء ã| تنبت البقول أحرار من بَقلة وإ	سليح قلت@: تَْسليحاً@/ إ	بل تُسلّح
ـيف والسَّ ا¡رب@, آلة من للحرب يُعّد ما Bح السِّ وقال@: مyا@/ استك+ت ٕاذا إ	بل
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سلح ٢٠٦

ِسBحاً@/ يسّمي وحده
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

@ ويتّ اòطر عن حيواناً Jفظ ما ٕاعداد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
ا¡رب آ	ت ّنة@وسائر Ôكالسيف@وا� وأ	فراد, اXوارد اXع%@Oتلف@باختBف وهذا به,

أ	سلحة@/ سائر وهكذا به@/ يذّب حيوان ولكّل للثور والَقْرن لBٕنسان@/ والدفاع

سBحه@/ ٕانّه إ	بل ولَسَمن ِسBح@, ٕانّه للعصا ويقال

العيش ٕ	دامة به يسـتعّد ا¡ـيوان أو الطائر فكأّن النَّْجـو@: ]ع% لْح السَّ وأمّا
البـدن ã| فضلة النجو فٕاّن واXانع@, والÍÉر اòطر نفسـه عن ويدفع ا¡ياة وQديد

بدفعها@/ اXزاج ´Gليس رفعها وNب
م Òxأسِلَح وليأُخذوا َمَعَک م Ôyِم طائفٌة فلتَقم �ةَ الصَّ م Ô ÒG فأeَت فzم ُكنَت ذا@ وٕا
َتـْغُفلون لو َكَفروا الَّذيَن َودَّ م Òxوأسِلَح ِحذَرُهم وليأُخذوا فلَيكونوا@/// َسجُدوا فٕاذا
Ôrُكـن أو َعـَليُكم@/// ُجناَح و2 واحدة َميلًة َعَليكُم فَيميلوَن وأمِتَعتكُم أسِلَحتكُم َعن

/@١٠٢ . ٤ ـ ِحذركُم وُخذوا أسِلَحَتكُم َتَضعوا أن ×ÏÈَمر

عن يُدفع وwا يتقّوي wا ã?ّال أ	سلحة أخذ وجوب ع� الكرZة ا	�ية تدّل
واXتديّن @/ الدين حقوق واXسلم وعن إ	سBم @كيان

به الّذيى السBح ئِّي Ôv أن عدّو@: معرضQاوز ã| وقع ٕاذا مسلم ع�كّل فيجب
كيفيّة يتعلّم وأن اختياره@/ ã|و قدرته Iت السBح يكون وأن العدّو@/ يدفع وبه يتقّوي
حياته@/ تدوم wا ã?ّال أمتعته Jفظ وأن دا_اً@/ وا	حتياط با¡ذر يعمل وأن به@/ العمل

واحد@/ وع�نظم متّحدين يكونوا وأن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٠٧ سلخ

سلخ@:

وأ	صل عليه/ @Jمل Øj عن@جلده, ء ãÏ¿ٕاخراج@ال وهو أصل@واحد, سلخ@: ـ مقا
ٔ	@نّه سا»@, أسود ويقال تنسلخ@, ا¡يّـة جلد لخ@: والسَّ سلخاً@, الشاة جلدَة سلخُت
ومـن نَزَعْته@/ ِدرَعها@: اÇXرأة سلَخت بعÎÉم وحكي يقال@/ Dف عام كّل جلده يَسلخ
ال¿ÇÎُر وانسلخ Vاز@/ وهذا يومـه@, آخر ã| ¼Íَت ٕاذا ال¿Îَر سلخت الباب قياس

اXقبل@/ الليل من الyار وانسلخ

�البع ã| يقال و	 قالوا وÍÈب@/ قتل ãèبا من َسلخاً الشاة سلخت ـ مصبا
ا�Çلد@/ َسلخ موضع والَمْسلخ وأSيـته@/ وSـوته كشـطته يقال ا Ø̂ وٕا جلده سلخت
/@ÏÉم أيى فانسلخ@, آخره@, ã| ¼Íßت وُسلوخاً@: نفع باب من سلخاً ال¿Îر وسلخُت

آخره@/ ال¿Îر@: وَسلْخ

ُسلخ شاة أيى مَسلوخًة ãæوأعطا ا@/ Òwأها ِمسBَخها@: وكَشط الشاَة سلخ ـ أسا
وانسلخ ال¿Îر سلخنا اXـجاز@: ومن وتسّلخ@/ جلده وانسلخ سا»@/ وأسود جلدها@/

Çرُّ Ò¡ا وسلَخ درعها@/ عyا وسلخت منه@/ وانسلخ الليل من الyار fا وسلخ ال¿Îر@/
ٕانسان@/ ِمسBخ ã| aار وفBن جلَده@/ وا�رب

الّذيى ق¿Ìها ا¡يّة وِمسBخ َسلخاً@/ وأسلَخ أسلُخ الشاة جلد سلخت ـ صحا
أمضيتَه ٕاذا ال¿Îر وسلخُت /@ÍÉأخ بُ«Ìها ينت+ ã?ال النخلة واßXسBخ@: منه@/ تنسلخ
ق¿Ìها من وا¡يّـة ثيابـه من والرجل َسـنته من ال¿Îُر وانسلَخ آخره@, ã| و¼Íَت

اللّيل@/ من ار Øyوال
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سلخ ٢٠٨

والتحقيق@:

آخر ء ãÏ¿ب Jيط وهو ونزعه ء ãÏ¾كشط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
لBٔجسـام والضـوء أ	شـياء من الظاهر Ì¿والق للحيـوان كا�لد ومُلَصقاً@, Bًمتّص
¾Îر أو ا¡رام ال¿Îر ã| Fك مكان أو Ø مع لزمان اXقـّرر اXلحوظ والعنوان اXظلَمة

للنخلة@/ ينضج n الّذيى ا¦ر والبُ«Ìمن للبدن@, والدرع عبادة@, Tّل أو الّصوم

والقلع ال�ع oمفاه وظهرت ملصق@, �غ أو مُلَصقاً يكون ا ØW أعّم والكشط
فراجع@/ ـ والسلب اòلع ـ ã| واòلع

/@٣٧ . ٣٦ ـ ُمظِلموَن ُهم فٕاذا اَر Úyال ِمنه َنْسلُخ اللَّْيُل م Ô ÒG وآيَة

هو اXاّدة ã| أ	صل فٕاّن ـ الyار �ٕا بالنسبة الليل@: منه نسلخ ـ بقوله Ø=يع nو
ã| Fك اXاّدة@, ã|عارض فالضوء النور@, هو الروحانيّة nعا ã| أ	صل أّن Fك الظلمة@,

أو أيضاً@, با	نعكاس ٕامّا فzا الضياء فٕاّن والشموس@: الثوابت وأمّا فzا@, وما أ	رض
وٕاذا بـا¡ركة@, اXاّدة ã| يتحّصBن والنـور ا¡رارة فٕاّن أ	جـزاء@, ã| ا¡ركة أثر ã|

Tّله@/ ã| فّصل Fك وا¡رارة@, النور ينعدم ا¡ركة فقدت

ار Øyوال وٕا�اللّيل الكرZة@ٕا�أ	رض@وسا@كنzا, ا	�ية ã| النظر ٕاّن ونقول@أيضاً@:
اXاّدة@/ nعا ٕا�مطلق 	 اXتعاقب فzا@,

ـذيَن الَّ Ú Ôj والّنوَر الظُّلFِت وَجَعَل ْرَض وا2َٔ ـFواِت السَّ َخَلَق الَّذيى ;ِ ا¡مُد
/@١ . ٦ ـ َيْعِدلون م Ùwبر @َكَفروا@

ٕا�الظلFت@/ النور عن يَعدلون أيى

/@١٧٥ . ٧ ـ ِمyا فانسَلخ آياتنا آَتيناه الَّذيى نبأ م Öz َعلَ واتُل
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٢٠٩ سلسبيل

العالية واXرتبة ٕا�اXقصود@, والوصول التوّجه ã| وسيلة يكون ØFع عبارة ا	�ية
عـنده من أمراً أو الروحانّية@, جهة من أو روحانيّاً@, تكوينيّاً يكون ما مyا ا¡قيقيّة

وصفة@/ مقام ã Ø�Qو ونور ومعرفة وفيض كَرْوح �تعا

يتنّور العبد قلب ã| Ø�يتج ونور فيض عن عبارة �تعا fا من ا	�يات فٕايتاء
ٕاليه@/ والوصول �تعا fا �ٕا �الس ã| وسيلة وNعله به

وسـوء وعـصيان �بـتقصـ يكون ا Ø̂ ٕا والنور الرaة جلباب من وا	نسBخ
العزيز@/ fا من السلخ دون با	نسBخ Ø=ع وGذا اختيار@,

/@٥ . ٩ ـ َوَجد[وُهم َحيُث Òك� ßÌ¿Xا فاقتُلوا ُرم Ô¡ا ُر ÔÎ¾2ٔا انَسَلَخ فٕاذا 

غيبته من زمان آخر �ٕا اBGل برؤية يبتدٔي زمان امتـداد عن عبارة ال¿Îر
أ	رض حول دائرة من نقطة آخر �ٕا القمر حركة من اXّدة فهذه ثانياً@, رؤيته قبل

وذيى رجب ¾Îر ُرم Ô¡ا وأ	¾Îر له@, مناسب بعنوان يعنون ¾Îر وكّل بال¿Îر@, يسّمي
هـذا فكأّن Çُرم@, Ô¡ا Çر ÔÎ¾	ٔا عنوان ينxيى Tّرم فبانxاء وTّرم@, ا¡ّجة وذيى القعدة

اXعّينة@/ اXّدة wذه Tيط العنوان

هذه bيع ã| وٕاطBقه غ�ه@, ã| أو ّ ماّديى ã| يكون أن من أعّم السلخ أّن فظهر
فzا@/ Qّوز و	 ا¡قيقة@, ع�سبيل اXوارد

أخواtا@/ دون الكرZة ا	�يات ã| باXاّدة �التعب لطف أيضاً فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلسبيل@:

وقال القرآن@/ ã| ٕاّ	 َسلَسبيل أdع n :@ ãèعرا	أ ابن عن ـ ١٥٦ . ١٣ الxذيب
فكأّن السـBسة@, غاية ã| كان Xا صفة اللغة ã| وهو الع @, Ëºٕا سلسبيل الزّجاج@:
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سلسبيل ٢١٠

بصفxا@/ يت Ød الع 

ولكن معرفة هيى أ	خفش@: قال ا�نة@/ ã| ع  Ëºٕا وسلسبيل سبل@: ـ صحا
َقواريَر@/ قواريراً ã| Fك أ	لف@, فيه زيدت مفتوحاً وكان ا	�ية رأس كان Xا

Ìب Ô¾ ٕاذا ã|الصـا العذب اXاء وهو لَْسل السَّ هو الليث@: وقال سلسل@: ـ لسا

ã| الَمْدخل ل ÖÎ Ú»ال لسبيل والسَّ جري@/ ا¡لق@: ã| اXاء وتسلسل ا¡لق@, ã| تَسلسل
ا�ّنة@, ã| ٕاËºع  سلسبيل وقيل: وَسلْسبيٌل@/ وَسلْساٌل َسلَْسٌل ¾Ìاب ويقال ا¡لق@/
للـع  ÓÊºٕا السلسبيل يكون أن Nوز بكر@: أبو وقال صفة@/ أ@نّه ع� سيبويه به مثّل
ا	�يات رؤوس موافقاً ليكون وتأنيثه لتعريفه �ين½Íف 	� ري ÔN 	 أن وحقّه فنّون@,
يكون أن وNوز ع�القارٔي@, وأÎºل ع�اللسان أخّف بيyا التوفيق كان ٕاذا اXنّونة@,
وقال إ	جراء@/ واستحّق التعريف ثقل عنه زال وصفاً كان فٕاذا له@, ونعتاً للع  صفة
�عليه Ø ã�ع بن Tّمد جعفر أبو وقال /@	ًBانس حلوقهم ã| ينسّل :@Bًسلسبي عبّاس ابن
معناه@: وَسلسبيل َسلَسل ع  ويقال وا¡Çلق@/ ا¡نجرة ب  Dف ليّنًة معناها@: �السBم

ا¡لق@/ ã| الدخول عذبÎºل أ@نّه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واللـينة بـال«Îولة مـتّصفاً Zــتّد مـا هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ	صل أّن
/@ Ø الل العذب السلس ا�اريى كاXائع والسBسة@,

Fzف ما Ó%مع وفzا ,@Fyم ومأخوذة والسبيل السلس من مركّبة الكلمة وهذه
رأيت@/ Fك السBم عليه الباقر قول عليه ويدّل اòصوصيّات@, من

.@@٧٦ ـ َسـلَسبيً� ُتسّميى فيه َعيناً بيً�@, ÒSَز ِمزاُجها كاَن كأساً فzا وُيسَقوَن
/@١٨
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٢١١ سلسل

عـ� يـطلق اللحاظ وwذا اXاء@, �ريان اXـبدأ وهو الكأس@, من بدل عيناً
مع% للع  صفة وهو ا�اريى العذب التناول Îºل لطيف ماء والسلسبيل البا¼Íة@,
وليس]ع% ,@ Ø مع مورد ã| اòاّص إ	طBق ]ع% والتسمية للتسمية@, ثان ومفعول

لyر@/ ÓÊºوٕا ÓFعل ع�كونه تدّل 	 فا	�ية والعلمّية@, Ø التع

خـاّصة وجـذبات وتوّجهات ٕافاضات �ٕا فيشار الروحانّية@: جهة من وأمّا
وصفاء@/ نوراً وتزيد والفراق ا¤بّة حرارَة تسكّن عذبة لطيفة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلسل@:

ِسـلسلة سـّميت وبه ء@, ãÏ¿بال ء ãÏ¿ال اتّصال لَسلة@: السَّ ـ ١٥١ . ١ ا�مهرة
وماء حاب@/ السَّ َعرض ã| اXستطيلة ال=ق@: من لسلة والسِّ الرمل@, وِسلسلة ا¡ديد

صافياً@/ كان ٕاذا وُسBِسل وَسلسال َسلسٌل

ٕاذا ال=ُق تَسـلَسل ء@/ ãÏ¾ مـن تَسلَسل ما كّل لِسلة@: والسِّ ـ ٣٨٧ ا	شتقاق
/@��ا	بـتBع الُمزَدَرد Îºل كان ٕاذا وَسلساٌل َسلسٌل وماء ال«Êء@/ ُعرض ã| استطال

وتتداخل@/ تستطيل قطع الرمل@: وَسBسل

الّذيى ã|الصا الَعذب اXاء وهو لَسل السَّ هو الليث@: وقال ـ ٢٩٤ . ١٢ الxذيب
لِسلة والسِّ تَسلَسل@/ َحدور أو َصَبب ã| جري ٕاذا واXاء ا¡لق@, ã| تَسلَسل ب ßÌ Ô¾ ٕاذا
التوائه@/ ã| يُري الّذيى تَسلُسله وهو َسBِسل@, ذو وَرمل َسBِسل@, ذو وبرق معروفة@/
ال=ق :@ Ø ãèعـرا	أ ابن وعن بعض@/ ع� بعضـه يتعقّد رمل Bِسل السَّ :@ ّ أ	صمعيى عن

ِلف@/ ÔO يكاد و	 أعاليه ã| يتَسلْسل الّذيى الُمَسلَْسل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سلسل ٢١٢

والتحقيق@:

ارتـباط أو أجـزاء اتّـصال ã| استطالة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
وسBسة@/ والتواء انتظام مع حلقات

الرمـل وِسـلسلة السـحاب@, ã| الظاهر ال=ق وِسلِسلة اXاء@, تَسلَسَل يقال@:
ا¡لق@/ ã|عذب َسلَسٌل وماء اXتداخلة@, اXستطيلة

أجزائـه@/ ب  وارتباط انتظام ã| Bًمسـتطي ء ãÏ¾ كون لسلة@: السِّ ã| ويBحظ
وتقيّداً@/ يوجبTدوديّة ما فهو الغُّل@: وأمّا

/@٤ . ٧٦ ـ وَسع�اً وأغ�2ً َس�ِسَل للكافريَن اعَتْدنا ٕانّا

ÇQّره لBٕنسـان متعلّقة تكون أنف«Îا ã| مرتبطة مستطيلة ُشَعب فالَسBِسل@:
تريد@/ ما �ٕا وIّر@كه

و	 س�اً يستطيع 	 صوراً Ö ÒTو Tدوداً إ	نسان وNعل يقيّد ما كّل وأ	غBل@:
حركة@/

ÇTيط ّ أيى ã|و حـالة ّ أيى ã| إ	نسـان تعّذب الشديدة ا¡رارة هو :@�والسع
وTدودّية@/

عبارة Bسل@: فالسَّ الواسعة@: وا¡قيقة الباطن Mسب وأمّا الظاهر@/ Mسب هذا
متنّوعة شعب ã|نبسطXا ّ الدنيويى ّ اXاّديى وال=نا¶ النفسانيّة وا¦ايBت Îوات Ø¿ال عن
سـبييل �ٕا والسلوك خBفها �ٕا �الس عن [نع لصاح}ا َسBسل فتكون حيوانّية@,

والفBح@/ ا¡ّق

اÇXال من الدنيويّة اXاّديّة والتقيّدات العBئق عن عـبارة فهيى أ	غBل@: وأمّا
ٕاطBق من يتمكّن 	 مقيّداً Tدوداً إ	نسان Qعل وغ�ها@, وال¿Îرة وأ	هل والعنوان
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٢١٣ سلسل

سعادته@/ وIصيل نفسه

ãÏ¼عاXوا الشنيعة وا¡ركات الفاسدة أ	عFل Ëمن Ø»يتج ما وهو :@�السع وأمّا
وُسُعر@/ َض�ل ã| الُمجرميَن ٕاّن ـ إ	نسانيّة وا¡قوق العبوديّة مقام Oالف وما

ٕانَُّه فاسُلكوه ِذراعاً َسْبعون ذَْرُعها ِسلِسلٍَة ã| Ú Ôj Êله@/// ß¿ب كتابَه ãçاُو َمن وأّما
/@٣٢ . ٦٩ ـ oالَعظ باِ; يُؤِمن 2 @كاَن

هذا ومرجع النفسانّية@, وال¿Îوات ا¦ايBت برنا¶ عن عبارة Bِسل السَّ ٕاّن قلنا
ا�«Êنّية@/ البدنيّة تأم القوي �ٕا وا¦ايل الدنيا با¡ياة التوّجه �اXع%ٕا

اليسـار أّن Fك طبعاً@, وا	ستطاعة القّوة وظهور للتوّجه مظهراً ا¨  كان وØXا
ã| يريد و	 اليسار جانب �ٕا أّوً	 يتوّجه 	 بالطبع إ	نسان فٕاّن ذلک@, خBف ع�
�ٕا وبـالفطرة ابـتداًء يـتوسل أن الدفاع@, �ٕا ا¡اجة ã|و والقدرة القوة ٕاظهار مقام
nعا Ø=يع أن اXع% هذا فيناسب ا¨ @: عن بالطبع ومتخلّف دا_اً متأّخر فهو يساره@,
أمام ã| الروح جهة فٕاّن باليسار@, والبدن ا�«Êنيّة nوعا با¨ @, لBٕنسان الروحانيّة
وسبيل اGدي طريق وهو ا�هة@, ٕا�هذه يسلک أن له و	زم أيديه@, ب  Dوف إ	نسان

والgال@/ والسعادة والصBح النجاة

Nعل أن له و	زم لBٕنسان@, واXؤّخر لف Òòا جهة ã| ا Øuفٕا ا�«Êنّية@: جهة وأمّا
وسلوكه@/ حياته ã| ِوجهًة الدنيا تكون و	 ظهره@, وراء ا�هة هذه

هذه �يس�ٕا بأن الدنيا@, للحياة برنا¶ أخذ عن عبارة بال¿Êل@: الكتاب وٕايتاء
ا�«Êنيّة و¾Îواته النفسانيّة [ايBته عن ويتّبع وسلوكه@, قصده أمام وNعلها ا�هة
Ú ويُعـ ويُقـّدر ُيضَبط وما ال=نا¶ هو فالكتاب البدنّيـة@/ القوي وفق ع� والتحّرك

/@�والّس للعمل
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سلسل ٢١٤

واXتظاهر Bسل Ë@بالسَّ Ø»تجXا هو برناVها@: وأخذ الدنيا ٕا�ا¡ياة التوّجه وهذا
wا@/ اXورد ã| Ø=ع هذا وع� wا@, ا	�خرة nعا ã|

واXرحلة أ	ّول القدم هو الدنيا@: ا¡ياة �مس واختيار ال=نا¶ هذا أخذ ٕاّن Øj
العـمل وÇIقّق اÇXرحلة هذه ã| تثّبت وٕاذا لBٕنسان@/ Ø ãPالقهقرا �السـ من ا	بتدائيّة
أ	غBل@/ قيود Iت ا	ستقرار مرحلة هو وهذا به@, والتعلّق التقيّد له Iّصل بال=نا¶@:
وجوارحه@, أعضائه ã|و ظواهره ã| آثاره تتظاهر وا¤دودّية@: التعلّق هذا Iقّق ٕاذا Øj

/@�والسع النار مرحلة هو وهذا والعدوان@, والكفران والعصيان اBòف بصورة

�الس ã| مرحلة Økوأ وإ	عراض@, التخلّف مرتبة أع� هو العصيان أّن فيظهر
وأ	غـBل@, السBسل حّد متجاوز فهو العصـيان منه يُري ومن لBٕنسان@, Ø ãPالقهقرا

والعدوان@/ اBòف ã| ومتوّغل

/@٧١ . ٤٠ ـ oم Ò¡ا ã| ُيسَحبوَن �ِسُل والسَّ أعناِقهم ã| ا2ٔغ�ُل ٕاذ@

يتمكّنوا Bف تقّيدهم أعناقهم ã| أغBل بصورة تكون الدنيويّة التعلّقات ٕاّن أيى
/@oا¡م ã| Bسل بالسَّ ّرون ÔNو يُسَحبون Øj والتقّلب@, والتحّول ا¡ركة من

مـعلوماً لكـونه Tذوف �والضم wا@, يُسحبون قوله خ=ه مبتدأ Bسل فالسَّ
ع�ذاك والعمل طبقه@, ع� الس�والعمل مyاج ال=نا¶ كان وØXا ية@/ ا	� آخر ولنظم

ã|ُيسَحبون :@�تعا بقوله اXورد ã| Ø=فع النار@: �ٕا وينxيى ٕا�العصيان يسوق اyXاج
/@oم Ò¡ا

وعبارة ال=نا¶ صورة السBسل فٕاّن أ	غBل@: ع� Bِسل السَّ عطف و	@يصّح
بل أ	عـناق@, ã| تُعلَّق أن يناسـب 	 اXع% وهذا ,@�للّس اXتّخذ اyXاج حقيقة عن

اyXاج@/ Tّل ã| وا�ّر السحب يناسب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢١٥ سلط

سلط@:

وهو التسّلط من Bطة السَّ ذلک من والقهر@, القّوة وهو واحد أصل سلط@: ـ مقا
الفصيح الرجال@: من ليط والسَّ ا¡ّجة@/ والسلطان@: ُسلطاناً@, السلطان يى Ødلذلک القهر@,
البـاب@: عـن شّذ ا ØWو /@�الصياح �شديدة ّخابة الصَّ اXرأة ليطة@: والسَّ الذِرب@/ اللسان

/@Ë ß»ْم السَّ دهن غ�هم وبلغة ا¨ن@, أهل بلغة الزيت ليط@: السَّ

سـBطة@/ وَسـُلَط سـليطة@, وامـرأة اللِّســان@, ّ بذيى َصّخاب سليط@: ـ مصبا
وال=هان@/ ا¡ّجة والسلطان@: مذّكر@/ الشخص به اُريد ٕاذا والسلطان الزيت@/ ليط@: والسَّ
قضت فيقال يؤّنث وقد ا¡ّذاق@, عند أغلب �والتذك والسلطنة@, الو	ية والسلطان@:
[كّـن فتسّلط@: منه@, مكّنته تسليطاً@: ء ãÏ¿ال ع� وسلّطته السلطنة@, أيى السلطان به

وIّكم@/
لوطة@/ والسُّ Bطة السَّ Ø َب سليط@: لسان ـ قوGم منه ْلط والسَّ ـ ٢٧ . ٣ ا�مهرة
والتأنـيث ويـؤّنث يـذّكر والَسلطان اللسان@/ طويلة كانت ٕاذا ِسلِطّانة@: امرأة ويقال
ورجل والصخب@, ØÌ¿ال كث�ة َسليطة يقال ذّم@, OنBُول مدح للذكر ليط والسَّ أع�@,
وسطوته@, حّدته ء@: ãÏ¾ كّل وُسلطان Bطة@/ السَّ Fzف واXصدر فصيحه@, اللسان َسليط
وفBن الxاwا@/ النار وسلطان /@��هيجانه تَبيُّغه الدم وسلطان السلطان@/ اشتقاق ومنه

علzم@/ متأّمراً كان ٕاذا فBن ã%ع�ب مسّلط

لطان@/ السُّ يى Ùd ومنه َلَسّلطهم@, ا; شاء ولو ـ القهر من ا¦كّن Bطة@: السَّ ـ مفر
وهو Bطة السَّ لذيى يقال وقد ُسْلطاناً@/ لولِيِّه َجَعْلنا فقد ـ Bطة السَّ ã| يقال لطان والسُّ
أ@ك+ لكّن القلوب@, ع� اGجـوم من يلحق Xا وذلک ُسـلطاناً ا¡ّجة يى Ùdو أ	@ك+@,

www.attaweel.com



سلط ٢١٦

ُمب�@/ بُسْلطاٍن فأتوا اXؤمن ـ من وا¡gة العلم أهل ع� تسلّطه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

�غ أو قاهراً كان سواء تفّوق@, مع ا¦كّن هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
�غ أو طبيعيّاً كان وسواء عقـيدة@, ã| أو قول ã| أو شـخص ã| كان وسواء قاهر@,

بتكّلف@/ أو Pعل أو بٕافاضة ّ طبيعيى

Ø?ح وأ@ك+ت الكBم ã| تكّلفت ٕاذا سـليطة@, مـرأة قوGـم@: ã| Fك فالتكلّف
تتفّوق@/

/@٣٣ . ١٧ ـ ُسلطاناً لَِوليّه َجَعلنا َفَقد َمظلوماً ُقِتل وَمن :@ ã| Fك ْعل Òا� ã|و

/@٣٥ . ٢٨ ـ ُسلطاناً ا Ôg لَ َعُل ÒSو بأخيَک َعضَدَك َسَنشّد :@ ã| Fك إ	فاضة ã|و

/@٢٣ . ٤٠ ـ ُمب� وُسلطاٍن بآياتنا Ïºمو أرَسلنا َوَلَقد

/@٦٨ . ١٠ ـ َع�ا; أتقولون wذا ُسلطان ِمن عنَد@كُم ٕاْن :@ ã| Fك القول ã|و

/@٣٣ . ٧ ـ ُسلطاناً ِبِه ل Ù ÒN يُ Òn ما با; ¿Ìكوا تُ وأن :@ ã| Fك ا	عتقاد ã|و

/@٣٠ . ٣٧ ـ ُسلطان ِمن َعَليكُم َلنا كاَن وما :@ ã| Fك الشخص ã|و

/@٦٥ . ١٧ ـ ُسلطان zم َعلَ لََک لَيَس ِعباديى ٕانَّ

/@٩٠ . ٤ ـ َعَليكُم َطُهم َلَسلَّ ا; شاَء َولَو

ُسلطاناً َعَليكُم ِللّىه َعُلوا Ö ÒQ أن أُتريدوَن :@ ã| Fك والشخص القول من أ	عّم ã|و
/@١٤٤ . ٤ ـ ُمبيناً

/@٩١ . ٤ ـ ُسلطاناً zم َعلَ َلكُم َجَعلنا ولئكُم واُ
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٢١٧ سلط

ّ أيى ã| تفّوق@, ã| ا¦كّن ]ع% كالُغفران@, مصدر كلّها اXوارد هذه ã| لطان فالسُّ
يتحّقق@/ ء ãÏ¾

والسطوة وا¡ّدة والصخب والو	ية والفصاحة وا¡ّجة والقهر القّوة أّن وظهر
اXوارد@/ ã| ولوازمه أ	صل آثار من ونظائرها@:

أو طـعام@, ّ أيى ã| و[كّنه واستقراره وتفّوقه نفوذه ]ناسبة فلعلّه الزيت@: وأمّا
وتفّوقها@/ وقّوtا الزيت شجرة [كّن ]ناسبة

/@٤٢ . ١٥ ـ الغاوين ِمن اتَّبََعَک َمن ٕا2ّ ُسلطان م Öz َعلَ لََک لَيَس ِعباديى ٕانَّ

/@٩٩ . ١٦ ـ َيتََو@كَّلون م Øwَر َوَع�× آَمنوا الَّذيَن Òَع� ُسلطان لَُه لَيَس ٕانَُّه

/@٢٢ . ١٤ ـ ã) Ôrفاسَتجب َدَعْوُتكُم أن ٕا2ّ ُسلطان ِمن َعَليكُم ã) كاَن َوما

جهة من ٕانسان ٕانّه حيث من إ	نسان ع� وتسّلط تفّوق له ليس ٕابليس فٕاّن
n وما والفساد@, الضBل �ٕا ويدعو يُغويى ٕانّه نعم بإ	فاضة@, و	 با�عل و	 شخصه

وُيضّله@/ يُغويه أن ٕابليس يقدر 	 للضBل@: القبول اقتضاء فيه ضعيفاً إ	نسان يكن

وإ	Zان با	رتباط ويتمكّن ويقتدر يتقّوي ا Ø̂ ٕا وجوده وحقيقة إ	نسان وروح
ومن ربوبّيته@, ظّل ã|و اXتعال العزيز fا حكومة Iت وا	ستقرار والتفويض والتوكّل
لقـبول وجوده ã| اقتضاء و	 فيه ضعف Bف الربوبّيـة@: Iت ومسـتقّراً مرتبطاً @كان

والسBطة@/ والنفوذ إ	غواء

	@Zكن وربوبّيته@: وتوّجهه نفوذه وIت الرaن ف ØÍ½ت ã| كان القلب@ٕاذا فبيت
منه@/ سلطان عليه ويكون فيه ف ØÍ½يت أن للشيطان

/@١١ . ٦٤ ـ َقلبَه ِد Òv;با يؤِمن َوَمن

/@٤ . ٣٣ ـ َجوفه ã| ßَقْلَب� ِمن لَرُجٍل اُ; َجَعَل ما
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سلف ٢١٨

ومتّبعاً الشيطان ٕاغواء من متأ ّثراً يكون من أّن الكرZة@: ا	�يات هذه من فيعلم
ا�ملة@/ ã| أو ًBّك الشيطان جنود من فهو لرّبه@: وعاصياً خطواته

ا£يد@, fا كتاب ã| fو �تعا fا ã| يُطلَق n لطان@: والسُّ Bطة السَّ أّن .O و	
,@�تعا الواجب 	 اXمكن يناسب اXع% وهذا تفـّوق@, ã| اXتمكِّن هو لطان السُّ فٕاّن

زائدة@/ 	 ذاتيّة الواجب صفات فٕاّن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلف@:

َسلَف وا�مع سالف@, فهو ,@ÏÉوانق ÏÉم قعد@: باب من ُسلوفاً َسلَف ـ مصبا
ٕاليـه وسّلفت فتسّلف@, كذا ã| ٕاليه وأسَلْفُت أسBف@/ ع� لَف السَّ Çbع Øj وُسBّف@,

ذلک@/ ٕاËºمن وهو لََف@, السَّ أخذ واستسلَف مثله@, تسليفاً@:

والقوم مضوا@/ الّذيى السلف ذلک من وسبق@, ع�تقّدم يدّل أصل سلف@: ـ مقا
ـلفة@: والسُّ /@ÍÒ½يُع أن قبل العنب �عص من السائل Bف@: والسُّ مون@/ اXتقدِّ Bّف@: السُّ
ورَدْت@/ ٕاذا إ	بـل أوائـل ã| تكون الناقة لوف@: والسَّ الغذاء@/ قبل الطعام من اXعّجل
الَقرَض يُسّمون وناس نَساًء@, ي ÒGيُش Xا يقّدم مال وهو البيع@, ã|لَف السَّ الباب ومن

يتأّخر@/ بعوض يقّدم ء ãÏ¾ ٔ	@نّه القياس@, ذلک وهو لَف السَّ

مـتقّدماً@/ مُعتَ=اً أيى ِخرين Ðل� وَمثًَ� َسَلفاً فجعلناهم ـ م الُمتَقدِّ َلف@: السَّ ـ مفر
متقّدمون@, آباء أيى ,@hكر َسلَف ولفBن ذنبه@/ ِمن تقّدم ØFع يتجا| أيى َسلَف ما وله
عـ� ا¥ن من م قُدِّ ما ـَلف@: والسَّ العـنق@/ َصفحة والسالفة@: وُسلوف@/ أسBف bعه

اXبيع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢١٩ سلف

والتحقيق@:

,@ ãÏÈاÇXا الزمان ã| وIقّقه ء ãÏ¾ وقوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
السبق@: ã| وقلنا

اللحوق@/ مقابل ã| وهو فكر@, أو عمل أو حركة ã| تقّدم السبق ٕاّن

مـقابل ã| وهـو عنه متأّخر ء ãÏ¾ �ٕا بالنسبة مقّدماً ء ãÏ¾ كون هو والتقّدم@:
ٕا�سبق@/ أو ٕا�زمان فيه نظر و	 ُيقصد@, n أو ذلک قصد مكان@, أو زمان ã| التأّخر@,

معّينة@/ نقطة عن العبور هو واXرور@:
أو زمـان �ٕا فيه والنظر تقّدم@, ما �ٕا ا¡ال ع� جريان Qاوز هو :@ ØãÏÉXوا

ا	ستقبال@/ مقابل ã| وهو جريان@, فيه يفرض Ø ãæزما

نقطة@, عن عبور و	 وتأّخر@, تقّدم و	 و¡وق@, سبق فيه يBحظ 	 فالسلف@:
ومستقبل@/ ãÏÈما ã| جريان و	

/@٢٣ . ٤ ـ َسَلف َقد ما ٕا2ّ Öا2ُخَت� Òَب� معوا ÒQ وأن

/@٢٢ . ٤ ـ َسَلف َقد ما ٕا2ّ النِّساء ِمن آباؤكُم َنَكَح ما َتنِكُحوا َو2

/@٩٥ . ٥ ـ َسَلف ØFَع ا; َعفا

/@٣٨ . ٨ ـ َسَلف َقد ما م Ô ÒG يَغفر وا Òxَين ٕان

قبل@/ من وIقّق وقع ما أيى

/@٣٠ . ١٠ ـ أسَلَفْت ما نَفس ُكّل َتبلو ُهنالَِک

/@٢٤ . ٦٩ ـ اòالية يّام ا2َٔ ã| Ôrأسلَف ا ß[ َهنيئاً وا¾Ìبوا @ُكُلوا
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سلق ٢٢٠

أ	عـFل مـن منه وقع قد ما منه واXراد وTقَّقاً@, َسلَفاً ء ãÏ¾ جعل إ	سBف@:
السّيئات@/ أو الصا¡ات والطاعات

/@٢٧٥ . ٢ ـ َسَلف ما َفلَُه يى Òxفان َربِِّه ِمن موِعظٌَة جاَءه ن Ò Òf
منه يطلب أو عليه يتعّرض أن ٔ	حد فليس الربوا@, ã| عمله من سلَف ما أيى

مyم@/ أخذ ما

ا;@/ ٕا( وأمُره فقال@: واBòف@: العصيان جهة من وأمّا

/@٥٦ . ٤٣ ـ ِخرين Ðل� وَمثًَ� َسَلفاً َفَجَعلناُهم ع� Òbأ ْقناُهم فأغَر

من يأتون ٔ	قوام به ثّل ÔZ Bًَومَث Tقّقاً أمراً ُمغرق  وكوuم هB@كهم جعلنا أيى
wم@/ ليعت=وا ٕالzم@, وبالنسبة بعدهم

Iقّق قد أمر �ٕا فzا النظر ٕاِذ اXوارد@, هذه ã| اXاّدة wذه �التعب لطف فظهر
/@ ØãÏÉXا أو اXرور@, أو التقّدم@, أو السبق@, جهة �ٕا 	 ووقع@,

ا¡قيقة@/ عن واLرفوا ,@�والتفاس اللغة كتب ã| oفاهXا هذه خلطت وقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلق@:

وربّک واحد@, قياس ã| كلمتان مyا َمع ÔQ تكاد 	 متبائنة كلFت سلق@: ـ مقا
الِذئبة@/ لقة@: والسِّ أ	رض@/ من ØpطمXا لَق: فالسَّ كيف@أراد@, خلقه ويُنِطق ما@يَشاء يَفعل
وَسـلوُق@: /@�البع جنب ã| النِّسع أثر والسليقة@: الطبيعة@/ ليقة@: والسَّ صاح@/ وَسَلق@:
الشـجر@/ من Iاّت ما ليق@: والسِّ الدار@/ �ٕا عليه التوّرد ا¡ائط@: ع� والتسلّق بلٌد@/
ٕاحدي تُدخل أن ْلق@: والسَّ ا@/ Òxَْدهَّن ٕاذا الَمزادة وسلقت اللسان@/ جلد Ì Ø¿تق Bق@: والسُّ

أخري@/ مّرة تُثنzا Øj أ	خري ã| والق Ôا� ãçعرو
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٢٢١ سلق

وسَلْقت ئبة@/ الذِّ لقة@: ٕاËº@للذئب@,@والسِّ لق@: والسِّ نبات@معروف@/ لق@: السِّ ـ مصبا
بـاXاء طبخته البقَل@: وسلقُت /@oا¡م باXاء شعرها يت ØL قتل@: باب من َسلقاً الشاة
قـفاها ع� ألقاها امرأته@: الرجل وَسلَق باXاء@/ ق¿Ìه ã| يطبخ البيض وهكذا Mتاً@,

يكره@/ ]ا خاطبه بلسانه@: وسلَقه للمباضعة@/

مـنه@/ ا¡Çائط عـ� والتسلّق باللسان@/ أو باليد ٕامّا بقهر بسط لق@: السَّ ـ مفر
سBئق@/ وbعها ُمَرقَّق@, qخ ليقة@: والسَّ

/@oXا بزيادة ْملق السَّ وكذلک ُسلقان@, وbعه فَصف@, الصَّ القاع لق@: السَّ ـ صحا
الياء@/ فيه يزيدون ِسلقاًء@, سلقيته قالوا@: ا Ø[ور ظهره@, ع� ألقيته ٕاذا فَسلقته@: وطعنته
القـول شـّدة وهو آذاه َسـلقاً@: بالكBم وَسـلَقه ظهره@/ ع� نام ٕاذا الرجل@: واسلن@

Bّق@/ السَّ وكذلک البليغ@, اòطيب سBق@: ßXوا باللسان@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Hتلف اXع% وهذا وشّدة@, بقهر ٕاخضاع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
مyا@/ مورد كّل ã| تBحظ أن 	زم القيود وهذه اXوارد@, باختBف خصوصيّاته

كـBمـه@, وشـّدة بيانـه بقهـر وأسـكxم الناس أخضع ٕاذا سـBّق فاòطيب
طبيـعة عن عبارة ليقة@: والسَّ مقهوراً@/ باòضوع قفاه ع� ا	سـتقرار هو وا	سلنقاء
وهكذا بالقهر@, خاضعة منبسطة كانت ٕاذا والقاع@: ثانوّية@/ متحّصلة مقهورة خاضعة

وغ�ه@/ اXرقّق qòا ã|
وع� Çaلته@/ ã| قاهراً ِضعاً ÔU كونه باعتبار الذئب@: ع� لق السِّ ٕاطBق ولعّل

مقهوراً@/ منبسطاً كان ٕاذا وع�الطبيخ قاهرة@/ كانت ٕاذا الصيحة
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سلک ٢٢٢

/@١٩ . ٣٣ ـ �Òòَع�ا ًة أِشحَّ ِحداٍد بألِسنٍَة َسَلقوكُم اòوُف ذََهَب فٕاذا

أمنوا ٕاذا Çم Øu إ يراد ا¡ديدة@/ بألسنxم عليكم وaلوا قاهرين أخضعوكم أيى
الدنيا@/ وحّب البغضاء من قلوwم ã| ما ظهر أ	عداء@: ¾Ìور من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلک@:

بـنفسه ويـتعّدي فـيه@, ذهـبت قعد باب من ُسلوكاً الطريق سلكت ـ مصبا
نـادرة@, لغـة وأسـلكت@: الطـريق@, به وسلكت الطريق زيداً سلكت يقال وبالباء@,

أنفذته@/ ء@: ãÏ¿ال ã| ء ãÏ¿ال وسلكت

أسُلكه@/ الطريق سلكت يقال ء@, ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ ع�نفوذ يدّل أصل سلک@: ـ مقا
وجهه@/ ِتلقاء طعنَه ٕاذا لكي@: السُّ والطَّعنة أنفذته@/ ء@: ãÏ¿ال ã| ء ãÏ¿ال وسلكت

فانسلک@: ء ãÏ¿ال ã| ء ãÏ¿ال َسلكُت مصدر لْک@: والسَّ اÇòيط@, لک@: السِّ ـ صحا
ِسلكان@/ وا�مع ُسَلكة@, Oن	واُ َجل@, Ò¡ا ولد لَک@: والسُّ فدخل@/ فيه أدخلته

ã| كـذا وسـلكُت الطـريَق@, سلكُت يقال الطريق@, ã| النفاذ لوك@: السُّ ـ مفر
فجاجاً@/ ُسبًُ� ِمyا لَتْسلكوا ـ طريقه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبرنا¶ Ø مع خّط ع� العمل أو ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
�والّسـ والذهـاب ãÏ¿Xوا ا¡ركة مواّد وب  بيyا الفارقة هيى القيـود وهذه دقيق@,

Ìي@/ Ø»ال راجع ـ@ وغ�ها
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٢٢٣ سلک

عقيدة@/ أو عمل أو حركة ã| Ø مع خّط ع� ãÏ¿Xا هو فالسلوك

/@٢١ . ٣٩ ـ ا2َٔرض ã| َينابيع َفسلكُه ماًء Êِء Ú»ال ِمَن أنزَل :@ ã| Fك فا¡ركة

/@٢٠ . ٧١ ـ ِفجاجاً ُسبًُ� ِمyا ِلَتْسُلكوا ِبساطاً رَض ا2َٔ َلكُم َجَعَل واُ;

منتخبة@/ وطرق معيّنة خطوط ã| الظاهريّة ا¡ركة يراد

.@٢٦ ـ الُمجرمين ُقلوِب ã| َسَلكناه َكذلِک Òُمؤِمن� به كانوا ما :@ ã| Fك والعقيدة
/@٢٠٠

/@١٣ . ١٥ ـ الُمجِرميَن قلوِب ã| َنسُلكه @َكذلِک

الكـفر وهو يعتقـدون@, ما ÏÉمقت وع� ّ معنويى Ø مع خّط ع� ا¡ركة يراد
إ	Zان@/ وعدم

كـوuم جـزاء فٕانّه قلوwـم@: ã| �تعا fا من إ	Zان وعدم الكفر ٕانفاذ وأمّا
واBòف@/ العصيان ã| Vرم واستقامxم

/@٣٢ . ٢٨ ـ َبْيضاَء َجْيبکHرْج ã| َيَدَك اُسلُْک

وتوّجه Rضوع اòّط هذا ã|ا¢صوص والعمل اXعيّنة ا¡ركة هذه أوجد أيى

ã| ونورانيّته الروح قدرة كFل فٕاّن ْيب@, Òا� ã| اليد وضع عمل ظاهر هو Fك وتذلّل@,
الفناء@/

/@١٧ . ٧٢ ـ َعذاباً َيْسُلكْه َربّه ِذ@كر َعن يُعِرْض وَمن

جزاًء التعذيب فيكون عصياuم@, أثر ã| ا£رم  قلوب ã| الكفر كٕانفاذ هذا@
لBٕعراض@/

/@٤٢ . ٧٤ ـ َسَقر ã| َسَلَككُم ما

/@٣٢ . ٦٩ ـ فاسلكوه ِذراعاً َسبعوَن ذَْرُعها ِسلِسلة ã| Ú Ôj
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سّل ٢٢٤

ويسوقوuم السقر@, هذا �ٕا أوَصلكم معيّنة وعقيدة وحركة وعمل ãÏ¿م ّ أيى
اXمتّدة وال¿Îوات ا¦ايBت عن عبارة كانت مّر Fك والسلسلة ِسلسلة@, ã| Øsجه �ٕا

الَسBِسل@/ بصورة اXتجّسمة النفسانيّة

/@٦٩ . ١٦ ـ َربّک ُسُبَل فاسُلكيى ا¥راِت ُكّل ِمن ã� كُ @ Ú Ôj
حياتِک@/ خطوط ã| لِک وظيفة هو Fك ã�واعم بالفطرة معيّنة Bًُُسب ذيى ØHفا ايى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سّل@:

fن عليه@, Jمل Øj وَخفاء@, ِرفق ã| ء ãÏ¿ال مّد وهو واحد@, أصل سّل@: ـ مقا
الولد@, ليل@: السَّ الباب ومن قة@/ ßÌ Ú»ال وإ	سBل@: لّة والسَّ ,@ ًBَّس أُسلّه َء ãÏ¿ال َسللُت ذلک
والسـاّل@: اّتصال@/ ã| Wتـّدة ا Øu@	ٔ لسلة@, السِّ عليه ل Ôa ا ØWو /@ ًBَّس اُمّه من ُسّل @كأ نّه
وفرس /@	ًBانس فيه أو منه ينسّل اXاء كأّن ُسBّن@, وbعه ,@ الواديى مَضيق ã| مَسيل

ِسباقه@/ ã| دفعته وهيى ّلة@: السَّ شديد

قيل@: ومنه أخذته ء@: ãÏ¿ال وسللت قتل باب من ًBَّس السيَف سللُت ـ مصبا
َسلَلْته ٕاËºمن وهيى Ìقة@, Ú»ال ّلة@: والسَّ يؤخذ@/ أيى ٕا�الق=@, رأسه من@قبل اXّيت يُسّل
الولد@, ليل@: والسَّ سBّت@/ وا�مع الفا@كهة@, فيه Jمل وعاء ّلة@: والسَّ Ìºقته@/ ٕاذا :@ ًBَّس
خصـيتاه@/ نزعت أيى انثـياه ُسّلت مَسلوٌل ورجل َسـليلة@, Oن	واُ مثله@, Bلة@: والسُّ
أمرَضه@/ :@fا وأسلّه معروف@/ مرض ّل@: والسِّ الَمساّل@/ وا�مع ,@�كب يط ßU َسّلة@: ßXوا

من ء ãÏ¿ال وسّل الغمد@, من السيف كَسّل نزعه@, ء@: ãÏ¿ال من َء ãÏ¿ال سّل ـ مفر
ُس�لَة ِمن ـ َسليل للولد قيل ومنه أ	ب@, من الولد وسّل ال«Ìقة@, ع�سبيل البيت
عن كناية Bلة السُّ وقيل@: أ	رض@, من يُسّل الّذيى ��اللطيف عو الصَّ من أيى ـ ط� ِمن
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٢٢٥ سّل

منه@/ Jصل ما صفو دونه تُصّور النطفة

العج وLوه@, من عر الشَّ َسلُّک ّل السَّ ـ الليث قال سّل@: ـ ٢٩٢ . ١٢ الxذيب
فانسّل@, ِغمده@, من الّسيف وسللت ِزحام@, أو مَضيق من واòروج ØãÏÉXا وا	نسBل@:
فهو ,@fا وأسلّه الرجُل ُسـّل يقال ويَقتل@, ã%ويُض ـِزل Ôv مثله داء Bل@: والسُّ ّل والسِّ
وقال تربة@/ كّل من ُسّل الّذيى Bلة السُّ الفّراء@: قال ـ@ ط� ِمن ُس�لَة ِمن ـ َمسلول@/
ـليل@: والسَّ ,@ ًBَّسـ ء ãÏ¿ال يَُسّل Fك اXرأة وترائب الرجل ُصلب من ُسّل ما :@qيGأبو@ا

اُّمه@/ بطن من Oرج ح  Bًَسلي يى Ùd الولد@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كَسـّل ء@, ãÏ¾ من واÇòروج التحّصـل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ	صل أّن
ما Bلة والسُّ أبويه@, من َسليل والولد والعدوان@, Ìقة Ø»بال اXال وَسّل الغمد@, من السيف

متعّد@/ والفعل ويَتحّصل@, يَُسّل

والسيف الزبد من عُر الشَّ انسّل يقال@: وإ	خراج@, التحصيل قبول وا	نسBل@:
يـقال وقصد@, باختيار والتحّصل اòـروج وهو السّل@, Xطاوعة والتسلّل الغمد@/ من
ونسبة الصدور جهة ع� يدّل وإ	سBل منه@/ اòروج اختار أيى الزحام@, من تسلَّل

الصدور@/ جهة �ٕا النظر كان ٕاذا السيف أسّل يقال الفاعل@, �ٕا ا¡دث

Gيسـ ساتر من التابوت من ٕاخراجـه فباعتـبار اXيـت@: يَُسّل ـ قوGم وأمّا
من رج ÔUو مأخوذ Tتواها أّن فباعتبار ّلة@: السَّ وأمّا الق=@/ ã| يوضع ح? ا�نازة@,

الفوا@كه@/ bلة
/@١٢ . ٢٣ ـ ط� ِمن ُس�لَة ِمن ا2ٕنساَن َخَلقنا َوَلَقد
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سّل ٢٢٦

وتـراب@, مـاء مـن اÇXرّكب هو والطـ  الطـ @, من رج ÔOو يتحّصل ا ØW أيى
إ	نسان@/ وهكذا النبات@, �ٕا يرجع ا¡يوان وغذاء ,@Fyم متحّصلة كلّها والنباتات

َقراٍر ã| ُنطَفًة َجَعلناُه Ú Ôj ـ ٕا�الط  فGجع الغذاء@, من تتكّون هيى ا Ø̂ ٕا والنطفة
/@١٤ . ٢٣ ـ َعلََقة النُّطَفَة َخَلْقنا Ú Ôjَمك�

ـ َسّويه Ú Ôjَمه� ماٍء ِمن ُس�لَة ِمن َنْسله َجَعَل Ú Ôj ِط�@, ِمن ا2ْٕنساِن َخْلق وَبَدأ
/@ ٨ .@@٣٢

واXنشأ اXبدأ فذكر إ	نسان@/ خلق مطلق �ٕا �اُ	و ا	�ية ã| النظـر @كان ØXا
ب  ٕا�التفصيل فzا فالنظر الكرZة@: ا	�ية هذه وأمّا أ	فراد@/ ب bيع ا�امع Ø ã�ص	أ

ã|و النسل وأمّا الط @, من كان وبدءه اòلق مبدأ بأّن فذكر نسله@, وخلق خلقه بدء
النطفة@, من َرج ÔOو يتحّصل ا ØW أيى مَه @, ماء من ُسBلة من فهو اXتأّخرة@: الطبقات

/@�ا¡ق هو والَمهين

/@٦٣ . ٢٤ ـ ِلواذاً ِمنكُم َيَتَسّللوَن الَّذيَن اُ; َيْعلَُم َقد

بالدقّة يشعر والتحّصل برنا¶@, أو اجBع من واòروج التحّصل اختيار التسلّل
جـهة@, �ٕا جـهة مـن ا	لتجاء ٕادامة ]ع% والُمBَوذة واللِّواذ وا	سـتخفاء@/ واòفاء
فـBناً و	َوذ بـه@/ و	ذ ٕاليه التجأ ٕاذا بفـBن 	َوذ يقال وا¢الفة@, ا	ستبعاد ويBزمه

راوغ@/ عنه و	َوذ خالفه@/

ãÏ¼ومعا Uالفة@وحركات@شنيعة الدين@والطاعة@بأعFل من@دائرة خروجهم يراد
إ	سBم عن القرب@وا	تِّصال@ٕا�ا¢الف @والُبعد@وا	نفصال يريدون واLرافاتUفيّة,

ملتجئ ٕالzم@/ اXنافق @, Iتbعيّة وا	ستقرار واXسلم @,
ا¢Çالف @, مـن التـقّرب جهة �ٕا واللِّواذ اòـروج@, جهة �ٕا ٕاشارة فالتسلّل
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٢٢٧ سلم

ٕالzم@/ اللّواذ ٔ	جل يتسلّلون أيى ٔ	جله@, مفعول أ@نّه ع� منصوب واللِّواذ@:

nبعضُكم َكُدعاء َبيَنكُم الّرسول ُدعاَء َعلوا Ö ÒQ2m قبلها ]ا الكرZة@مربوطة وا	�ية

Ø ãæالثا Ë»والق ,@ Ø ã%الباط والتعلّق والتوّجه بالقلب أو وإ	ظهار باللسان ٕامّا الدعوة فٕاّن
تكون أن 	زم للرسول الدعوة أّن �ٕا �تش فا	�ية نان@, Òا� ترbان اللسان فٕاّن أهّم
بـالتعلّق يُـظهرون بعضاً@, بعضكُم كُدعاء 	 ,@ Ø ã%الباط والتعلّق وبالتوّجـه القلب من

واللواذ@/ التسلّل ون ØÌ»وي
وغ�ها@/ وا	نفصال والبُعد اòروج دون باXاّدة �التعب لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلم@:

عنه والشاّذ يَشّذ@, ما فيه ويكون والعافية@, الصّحة من بابه معظم سلم@: ـ مقا
ثناؤه جّل fا العلم@: أهل قال وأ	ذي@/ العاهة من إ	نسان يسلم أن Bمة@: فالسَّ قليل@/
ٕا( يدعو وا; ـ والفناء والنقص العيب من ا¢لوق  يلحق ا ØW لسBمته السBم@, هو
ٔ	@نّه ا	نقياد هو إ	سBم أيضاً الباب ومن ا�ـّنة@/ وداره ,@fا Bم فالسَّ �م@, السَّ دار
ÇLو كث�اً@, اXـفاعلة ã| ء Qيى وفعال ة@, ÒXساXا Bم@: والسِّ وا	متناع@/ إ	باء من يسلم
أسلم مال كأ@نّه َلف@, السَّ يسّمي الّذيى لَم السَّ وإ	نقياد@: إ	صحاب باب ومن القتال@/

ã| ء ãÏ¾ أبـعد ٔ	@نّـه ِسـBماً يت Ød ا¡جارة تكون أن وWكن ٕاعطائه@/ من Zتنع nو
وتسميته@: اللَّديغ@, وهو oالَسل فأمّا وصBبxا@/ لشّدtا هاب@, والذَّ الفَناء من أ	رض
ٔ	ّن Bمة@, السَّ من وهو معروف لَّم@: والسُّ Bمة@/ بالسَّ تَفاَءلوا م Øu@أ أو به Xا اُسِلم ٔ	@نّه
عروة Gا ã?ّال لو الدَّ لم@: السَّ الباب عن شـّذ والّذيى ـBمة@/ السَّ له ُيرجي عليه النازل

لح@/ الصُّ وهو لْم السَّ أ	ّول@: الباب ومن شجر@/ َلم@: والسَّ واحدة@/
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سلم ٢٢٨

أسلفت ]ع% ٕاليه وأسلمت ومع%@, وزناً لَف السَّ مثل البيع ã| َلم@: السَّ ـ مصبا
عليه@, سـلم من Ëºٕا Bم والسَّ َسـَلمة@/ الواحدة العضـاه@, شجر أيضاً لَم والسَّ أيضاً@/
وِسBماً@/ ة ÒXمُسا ه ÒXوسا ويؤّنث@, يذّكر الصلح@, ْلم@: والسَِّ /@�تعا fا أÊºء من Bم والسَّ
/@nسـا فهو ا	�فات@, من وSا خلص َسـBمًة@: تِعب@, باب من يسلَم اXسـافر وَسِلم
وأسلم@: إ	سBم@/ دين ã| دخل وأسلم@: مسلم@, فهو ,@f وأسلم التعدية ã| fا وسلّمه
واسـتسَلم@: خذلته@, وأسلمته@: لغة@/ f أمره وسلّم ,@f أمره وأسلَم لم@/ السِّ ã|@دخل
ٕاذا الدعـوي@: سلَّم قيل ومنه ذلک@, فتسلّم أوصلها@, لصاح}ا@: الوديعة وَسلّم انقاد@,
نفسه من مكّنه للمستأجر@: نفسه �أ	ج وسلم ,@ ّ معنويى ٕايصال فهو بصّحxا@, اعGف
قياس@, �غ ع� العرب زته ØY ّكيت@: السِّ ابن قال ا¡جر واستBٔمت مانع@, 	 حيث
مهموز أصله :@ Ø ãèعرا	أ ابن وقال ا¡جارة@, وهيى Bم السِّ من ٔ	@نّه اسـتلمت وأ	صل

ا	جBع@/ وهيى الُمBَءمة من

واحد@, لَم والسَّ لْم والسَّ ا¡رب@/ ضّد لم@: والسِّ لم السَّ من َسلميى ـ@ ٣٤ ا	شتقاق
عروة Gا َدلٌو لم@: والسَّ يُناِزع@/ 	 ÓFمُستَْسل أيى ÓFََسل بفBن وجئتک َلم@, السَّ ٕاليكم وألقَْوا
حجارة@/ وهيى َسِلمة bع والِسBم البBء@/ ضّد Bمة@: والسَّ قّائ @/ السَّ ِد	ء Lو واحدة
واشتقاق ِلمة@/ السَّ من افتعل هو أ	سود@: ا¡جر فBن استَلم قوGم ٕاّن يونس وذ@كر
الكـّف ظاهر عصب :@ Bميى والسُّ /@ ضم�يى له َسِلم أيى f أسلمت قوÇGم من السلم

عصب@/ حوGا ِصغار وِعظام والقدم@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الشديدة اXوافقة وهو اòصومة يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
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الب @/ ã|فBخ يب@ 	 Mيث والباطن الظاهر ã|
والرضا@/ والصلح ا	نقياد oمفاه اXع% هذا لوازم ومن

اBÇòف ورفـع الوفـاق حصول مفهومه فيكون 	زماً@: اXاّدة أصل كان ا ØXو
غ�ه@/ �ٕا بالنسبة أو نفسه ã| يBحظ سواء ء@, ãÏ¿ال نفس ã| واòصومة

مـن وا¤فوظيّة والنظم ا	عتدال يBزمه هو@: حيث من نفسه ã| لوحظ وٕاذا

ã|و ء ãÏ¿ال نفس ã| والصّحة السـBمة مع% وهذا فـة@, وا	� والعاهة والعيب النقص
والنظم الكامل الوفاق وحصول وأ	عضاء@, أ	جزاء ب  Dف اBòف لفقدان أجزائه@,

اXع%@/ wذا أ	صل مصاديق من تكون فالصّحة فzا@, وا	عتدال

�ٕا اXاّدة هذه ã| فالنظر والعافية@, والصّحة ب السBمة الفارق هو القيد وهذا
هو@/ حيث من ء ãÏ¿ال نفس ã|فBòا ورفع الوفاق حصول

العـاهات مـن والنـجاة ا	�فـات من التخلّص oمفاه اXع%@: هذا لوازم ومن
والعيب@/ النقص من والعافية والصّحة

أيى ـلم@, السِّ من fأخوذ خذلته@: أيى أسلمته ـ قوGم ã| اòذ	ن مفهوم وأمّا
أ	صل@/ آثار من فهو ومنقاداً@, موافقاً ÓFِسل جعلته

واXع%اختيار وا	ختيار@, ]ع%اXطاوعة وهو افتعال فهو ا¡جر@: استBم وأمّا
بتعظيمه Ø�يتج والتسلّم البيت@, حول fا فه ØÌ¾ الّذيى أ	سود ا¡جر قبال ã| التسلّم

التيّمن@/ بقصد ومّسه وتقبيله البيت oكتعظ@

اÇXع% وهـذا للـتسّلم@, طـبيعيّة مصاديق ا Øu@فكأ ا¡جارة@: ã| إ	طBق وأمّا
ومنقاد@/ مسّخر ٕانّه حيث أيضاً@, للسقاء الدلو ã| متحقّق

/@٢٠٨ . ٢ ـ كافَّة لِْم السِّ ã| اْدُخلوا آَمنوا الَّذين ا Ûv@َأ يا
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ة@/ ÒXساXوا اXصدر من اXتحّصل اXفهوم وهو مصدر@, ÔËºٕا لم فالسِّ

/@٦١ . ٨ ـ َع�ا; وتََو@كَّْل ا ÒGفاجَنح لم ِللسَّ َجَنحوا وان

/@٣٥ . ٤٧ ـ ا2ٔعلوَن Ôrوأن السلم ٕا( وَتدعوا نوا ß Òtَف�

الكرZتان ا	�يتان �وتش واòصومة@/ اBòف ورفع ]ع%التوافق مصدر لم السَّ
ا	ستسBم و	@Nوز ا¢الف@, [ايل ٕاذا ة ÒXساXا هو إ	سBم ã| ã�أ	ّو أ	صل أّن �ٕا
ٕارادة ã| والضعف الوهن عBمة هذا فٕاّن ابتداًء@, اXسلم  جانب من اXساXة وطلب

مؤمن @/ كانوا ٕان أ	علون م Øuفٕا اXسلم وٕاZاuم@,
َسبيً� م Öz َعلَ َلكُم ا; َجَعَل ا Òf الّسلَم ٕاَليكُم وألَقْوا ُيقاِتلوكُم َفلَم لوكُم Ò Òðاع فٕان
. ٤ ـ واقـتلوُهم فُخذوُهم م Òvأيد وَيكّفوا السلَم ٕاَليكُم وُيلقوا َيْعðلوكُم n فٕان ///

/@٩١

/@ ٨٧ . ١٦ ـ ون ÒGيَف كانوا ما م Ôyَع وضّل السلَم يَْوَمئٍذ ٕا(اِ; وألَقْوا

/@٢٨ . ١٦ ـ ُسوء ِمن َنْعَمل ُكنّا ما السلَم فألَقوا

أ	وليان وا	�يتان وإ	بBغ@, إ	ظهار ]ع% وإ	لقاء كَتَعٍب@, مصدر أيضاً لَم السَّ

ã| لم السَّ وألقَوا ا	عðال أظهروا ٕاذا ا¢الف  ع� والسبيل التعّرض ã.ن ع� تدّ	ن
العمل@, زمان انقضاء وبعد ا	�ِخرة ã| مyم لَم السَّ ٕا�ٕاظهار ٕاشارة وأ	خ�تان الدنيا@/

ا¡ساب@/ يوم ã| Gم نافع �غ وهو

وقـيام الفاعل من الصدور جهة �ٕا أ	ّول ã| فالنظر :@oوالتسل إ	سBم وأمّا
باXفعول@/ وتعلّقه الفعل وقوع جهة �ٕا ãæالثا ã|و به@, الفعل

اُسلَم أن واُِمرُت ْرض@, وا2َٔ واِت مى السَّ ã| َمْن أسلَم ولَُه ,@ ِ;ِ وجَهه أَسلَم �َمن بَ
/@� ÒXالعا لَربِّ
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جهة يب@ 	 Ø?ح ,@ Xالعا رّب قباَل ِسلٍم ã| ووجهه وذاته نفَسه جعل مَن أيى
الب @/ ã|فBخ

Ôrآتي ما Ôrَسـلَّم ٕاذا ,@ ÓDَتْسل وَسلِّموا َعلَيْه َصّلوا ـيًَّة@, ÒI أنُفسكُم َع� َفَسلِّموا
باXعروف@/

النـفس oوتسل التحيّة oكتسل ,@�بالغ متعلّقاً العمل هذا وجعل oالتسل أيى

ã| اXوارد@, هذه ã| ِسلٍم ã|و مَُسلّمة اXوضوعات هذه جعل واXراد ,@rآتي ما oوتسل
Mسبه@/ مورد @كّل

وإ	عطاء وإ	يتاء التأدية من Zاثلها ما دون اXاّدة wذه اXوارد هذه ã| �والتعب
وبـغض@, خBف æأد يب@ 	 وأن ـلم السِّ مفهوم Iـقّق �ٕا ٕاشارة وغ�ها@: والدفع

النّية@/ خلوص من هذا ويكون

:@ Ø ãæروحا أو ّ ماّديى أمر ٕامّا وإ	سBم oالتسل متعلَّق ٕاّن Øj
باXعروف@/ Ôrآتي ما Ôrسلّم ٕاذا :@ ã| Fك فأ	ّول

Ôrَلفشـل َكث�اً@ أرا@كهم وَلو@ :@ ã| Fوك الرضـاعة@, مقابل ã| ٕايتـاءه تريدون ما
/@٤٣ . ٨ ـ سلّم ا; ولكّن ا2ٔمر ã| Ôrوَلتنازع

العدّو@/ مقابل ã| متوافق  ÓFِسل جعلكم أيى

.@@٣٣ ـ ÓDَتْسل َوَسلِّموا َعلَيِْه َصّلوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا :@ ã| Fك Ø ãæالروحا وأ	مر
/@٥٦

ونظ�ها /@��ص fا رسـول قبال وموافقاً ÓFسل وقلوبكم أنفسكم اجعلوا أيى
/@٦٥ . ٤ ـ ÓDَتسل وُيسلِّموا قضيَت ا ØW َحَرجاً أنف«Îم ã| دوا ÒN2 Ú Ôj :@�تعا قوله

ا�هات bيع من يوافقون بل Ø ã)قل واستنكار Ø ã%باط خBف يب@ 	 Ø?ح أيى
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/@��ص ÏÉق Dف وقلوwم أنف«Îم ويسلّمون

ã)اُو ٕا(َقوم َسُتدَعْون :@ ã| Fك ّ فاXاّديى كذلک@, متعلَّقه جهة من أيضاً وإ	سBم
/@١٦ . ٤٨ ـ ُيسِلمون أو م Òuُتقاتلو َشديد بأس

قـوله ã| Fوك إ	سBم@/ من �اُ	و اXرتبة ã| ÓFِسل وكوuم التسلّم ٕاظهار يراد
/@٣١ . ٢٧ ـ Òُمسلم� ãæوأتو Ú ã Òَع� َتْعلوا 2 أن :@�تعا

الظاهر@/ ã| وا	تّباع إ	طاعة يراد

/@٦٦ . ٤٠ ـ � ÒXالعا لَِرّب اُسِلَم أْن واُِمرُت :@ ã| Fك Ø ãæوالروحا

خBف يب@ 	 متB_اً موافقاً أيى ÓFِسل ء ãÏ¾ جعل عن عبارة إ	سBم أّن فظهر
ومنافرة@/ مغايرة جهة تُري و	

البـدنيّة أ	ركـان ã|و الظاهريّة أ	عFل ã| ٕاسBم ـ@ أ	ّول مراتب@: ولBٕسBم
قولوا ولكن تؤِمنوا Ònُقل آَمنّا ا2ٔعراُب قاَلت :@ ã| Fك ا�«Êنّية@, وأ	عضاء وا�وارح

/@١٤ . ٤٩ ـ أسَلْمنا

يب@ 	 Mيث والباطن@, الظاهر ã| وموافقاً ÓFِسل النفس جعل ـ الثانية واXرتبة
ُمسِلمون فُهم بآياِتنا يؤمن َمن ٕا2ّ ُتسِمُع ٕاْن :@ ã| Fك وقلبه@, نيّاته ã|و أعFله ã|فBخ

/@٥٣ . ٣٠ ـ

ٕانّـيّة ã| أو نـيّة ã| أو عمل ã| كان سواء ,@@ ًBّك اBòف رفع ـ الثالثة واXرتبة
وجوده ويكون نفس@, و	@رؤية ,@ ØãÏ»نف و	@تشّخص 	يب@ٕانّيّة اXرتبة هذه ã.ف ذات@,
أثر يُقلَع اXقام هذا ã|و ,@�تعا نوره عظمة ã| وفانياً ا¡ّق@, الوجود Mر ã| مستغرقاً
ـ اXطلقة ا¡قّة واXوافقة التسلّم مفهوم حقيقة Ø�وتتج إ	ّنّية@, وهو أصله@, من اBòف

/@١٩ . ٣ ـ ا2ٕس�م ا; عنَد ين الدِّ ٕانَّ
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اXقام@/ هذا ã| متحقّقاً يكون هو الكامل اXطلق إ	سBم فٕاّن

مفهـومه ã| بزيادة َلم@, والسَّ لْم السَّ ومعناه كالكBم@, مصدر فهو Bم@: السَّ وأمّا
والباطن@/ الظاهر ã|فBخ ّ أيى ورفع الكامل التوافق وهو وَمبناه@, لفظه ã| لزيادة

والنظم ا	عتدال Iقّق عن عبارة هو@: حيث من ء ãÏ¿ال ذات ã| لم السَّ ٕاّن وقلنا
بـ  Dفـ ا¡Çّق التوافـق فٕاّن والعيب@, النقص عن هـه Ø�وت أ	جزاء ب  Dف الكامل
مرجعها والصّحة فقط@, الصورة هذه ã| ويتحقّق يتحّصل ا Ø̂ ٕا اBòف وارتفاع أ	جزاء

اXع%@/ هذا �ٕا

/@١٤ . ١٣ ـ الّدار Iُعق َفِنْعَم Ôk Ö ÒUَص ا ß[ َعَليكُم َس�ٌم

/@٣٢ . ١٦ ـ َتعملون Ôrُكن ا ß[ انََّة ادُخلوا َعَليكُم َس�ٌم َيقولوَن

/@٥٩ . ٢٧ ـ ×= اصطَ الَّذيَن ِعباده َع� وَس�ٌم

/@٧٣ . ٣٩ ـ فادُخلوها Ôrِطب َعَليكُم َس�ٌم

مربوطاً فzا ذ@كر قد السBم فٕاّن السBم@, مفهوم من ذ@كرنا ع�ما ا	�يات فتدّل
دخـول هيى السBم نتيجة بأّن ويذكر والص=@, والتطّيب وا	صطفاء بالعمل ومنوطاً
حقُّ ويتحّصل والعيب@, النقص عن ه Ø�ويت ا	عتدال يتحقّق أن ٕاّ	 هذا وليس ا�ّنة@,

الكامل@/ والنظم والطّهارة والّصفا اòلوص

�م@, السَّ دار �م@, السَّ ُسُبل ـ �تعا بقوله �التعب أيضاً@: اXع% هذا ع� ويدّل
قوله@: ã|

/@١٦ . ٥ ـ �ِم السَّ ُسُبَل ِرضوانَُه َبَع اتَّ َمن اُ; به ديى Ö Òv
/@٢٥ . ١٠ ـ �م السَّ دار ٕا( َيْدُعو واُ;

/@١٢٧ . ٦ ـ م Øzَول وهَو م Øwر ِعنَد �م السَّ داُر م Ô ÒG
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والعيب@/ النقص عن خالية كامل@, ونظم وطهارة وصفاء اعتدال فzا دار يراد

ا¡ّق أ	@كمل Øk	ٔا اXصـداق وهو وجّل@: عّز fا أسـFء من وهو Bُم السَّ وأمّا
والنـقص والفـقر وا¡اجة الضعف من نقطـة أقّل وجوده ã| ليس اXفهوم@, هذا من
عن ه Ø�Xوا اXطلق@, ا¡ّق وهو خBف@, من أثر وجّل عّز ذاته ã|وليس وا¤دودّية@,

يقولون@/ ØFع �وتعا سبحانه الضعف@, من يتصّور ما @كّل

/@٢٣ . ٥٩ ـ �م السَّ وُس الُقدُّ الَمِلُک هَو ٕا2ّ ٕاله 2

Øk	ٔا اXصداق �تعا ذاته فٕاّن لمّية@: السِّ وكFل التوافق غاية ã| �تعا كونه وأمّا
منه Ø�تتج الصفة هذه أثر ã|و والسداد@, والرفق والصلح لميّة والسِّ الوفاق حقيقة من
,@oالّرحـ ن ×aالّر الودود اXـنّان ا¡نّان وهو والكرم@, والعطوفة الّرaة صفات �تعا
وغـضب وخBف بغض من ذّرة مثقال �تعا ذاتـه ã|ليس غَضـبه@, رaتُـه سبَقْت
الضعف من تنشأ ا Ø̂ ٕا الصفات هذه فٕاّن Uلوق@/ حّق ã| أو أمر ã| وTدوديّة وعدوان

العزيز@/ Ø ã%الغ وهو وا¤دودّية@/ والفقر وا¡اجة

ه Ø�ويت ء ãÏ¿ال ذات ã| لميّة السِّ صفة ثبوت ع� ويدّل فعيل فهو :@oل السَّ وأمّا
ذاته@/ حدِّ ã|والعيب النقص عن

/@ ٨٩ . ٢٦ ـ oَسل ِبَقلٍب أçا; َمن ٕا2ّ َبنون َو2 ماٌل َينَفُع 2 يَْوَم

/@٣٧ . ٨٤ ـ oَسل بقلٍب ربّه جاء براهoٕاذ ٕ2َ شيعِته من وٕاّن

مـفهوم وÇÇIّصل ـلميّة السِّ وحقيقته والنقائص@, العيوب من طاهر قلب يراد
العيوب@/ عن ه Ø�بالت تتحقّق ا Ø̂ ٕا ا¡قيقة وهذه القلب@, ã| والرفق والصلح الوفاق

�الس مقام ã|و ا�زاء يوم ã| لBٕنسان اXفيد النافع أّن �التعب هذا من ويظهر
/@�غ 	 القلب ã| اXتحّصلة لميّة السِّ هو والسعادة@: الgال �ٕا
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ّ اXاّديى القلب صّحة فٕاّن الظاهرّية@, والعافية ع�الصّحة الكلمة aل يصّح و	
تتبّدل اXاّديّة الصّحة هذه أّن �ٕا مضافاً والعقاب@, والثواب ا�زاء مقام ã| Gا �تأث 	

الدار@/ تلک mBي آخر بسنخ ا	�خرة ã|
.@@٦٨ ـ ون Ô ßXسا وُهم جوِد السُّ ٕا( ُيدَعْوَن كانوا وَقد الكرZة@: ا	�ية ã|وكذلک

/@٤٣

ومـنxي اÇòضوع كFل ]ع% السجود فٕاّن والعافية@, الصحة هو اXراد فليس
بـ  ارتباط Bف ,@ ّ الظاهريى السجود بصورة يظهر وقد Ø ã)قل Ø ã%باط أمر وهو التذلّل@,

السجود@/ وحقيقة الصّحة

فطرّية@, وِسلميّة واعتدال وفاق ã| كانا والروحيى Ø ãæÊ»ا� وجودهم أّن فاXراد
/@Bًعم وعصيان و[ّرد خBف ã| كانوا م Øuٕا ّية@: ×G	ٕوالدعوة@ا@ ّ الفطريى ا	قتضاء ومع@هذا

ما :@ ّ فالطبيعيى :@ ّ اختياريى ّ ٕاراديى وٕامّا ّ فطريى ّ طبيعيى ٕامّا والوفاق لميّة السِّ ٕاّن Øj
:@�تعا قوله ã| Fك ,@ ّ إ	Gيى والتكوين الفطرة باقتضاء يكون

/@ ٨٣ . ٣ ـ ْرِض وا2َٔ Êواِت Ú»ال ã|َمن أسلََم ولَُه َيْبُغون اِ; ديِن Òأَفَغ�

وقد إ	نسان أو اBXئكة أو ا¡يوان أو النبات أو ا�Fد من موجود كّل فٕاّن

ã?ّال وطبيعxم بفطرtم أمره وسلطة fا حكم Iت خاضع متذلّل منقادين ُخلقوا
مساXون Gم ر قُدِّ ما ã| موافقون تكويyم ÏÉمقت ع� سالكون وهم علzا@, فطرهم
و	 سكـون ã| و	 حـركة ã| Gم fا أمر ما Oالفون 	 اXقّدرة وظائفهم ٕاجراء ã|

يعصون@/ و	 عمل@,

تـ¿Ìيعيّة تكاليف مقابل ã|و الثانية اÇXرتبة ã| يتحقّق ما فهو :@ ّ إ	راديى وأمّا
ـ ربّه عنَد َفلَهأجُره ِسٌن ÔT وهَو ِ;ِ َوْجهه أسلََم َمن ×� بَ :@ ã| Fك ثانوّية@, ٕاGيّة ووظائف

/@١١٢ . ٢
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سلم ٢٣٦

بـالطاعات العـمل صـورة ã| Ø ã%البـاط والوفاق إ	راديّة لميّة السِّ Iـقّق يراد
العبودّية@/ ووظائف

/@٧١ . ٢ ـ ُمَسلَّمٌة رَث Ò¡ا ã%َتْس َو2

والتسّلم@/ ع�السلميّة ُمربّاة أيى

ومقصود@, Mاجة الوصول �ٕا wا يتوسل وسيلة هو اXرقاة@: ]ع% لَّم السُّ وليست]ع%وأمّا ,@ Ø=ُوالق والذمّل كالقُّمل الصيغة وهذه ٕاليه@, يتوّسل من قبال ã| ِسلم وهو
مصاديقه@/ من هيى بل رقاة@, ßXا

/@٣٥ . ٦ ـ Êء Ú»ال ã| ÓF ُسلَّ أو رض ا2َٔ ã| َنَفقاً َتبتَغيىَ أن اسَتَطعَت فٕان

/@٣٨ . ٥٢ ـ فيه َيْسَتمعون ُسلَّم م Ô ÒG أم

ذلک ã| مـyا وتسـتفيدون ال«Êء Tيط ã| ٕالzا تتوّسلون وسيلة تبتغون أيى
ع�ا	سBع@/ فzا ليقدروا موجودة وسيلة Gم وأم ا¤يط@,

ومأخوذة معّربة ا	شتقاق@: هذا تناسب �ٕا مضافاً الكلمة هذه أّن .ÇO و	
تري@: Fك Í½تU �بتغي الع=يّة اللغة عن

تدّرج@/ ,@ Ø ã@موسي سلّم مرقاة@, ُسّلم@, ��سوّ	م ـ قع

والصلح وا	نقياد والعافية بالصّحة اXذكورة ا	�يات ã| اXاّدة �تفس أّن فظهر
Tّله@/ �غ ã| وا¦ك وغ�ها@: والنجاة واBòص

دفعة بابتBئه فٕانّه ر´@: Òا� ع�اللديغ oل السَّ يطلق أيضاً أ	صل هذا وباعتبار
اضطرار@/ حال ã|و قهراً ِسلم ã| يكون مؤXة@, وجراحة شديد nبأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٣٧ سلDن

سلDن@:
وا¡كم@, بالنبّوة سلDن ولده بعده قام ��ع داود fا قبض ا ØXو ـ ٣٤ .@١ اXروج
ببنيان سلDن وابتدأ ا�يوش@, له وانقاَدْت اُ	مور@, له واستقامت رعّيته@, عدله وغمر

الّذيى اXوضع وهو بيتاً@, ب%لنفسه بناءه Ørاست ØFفل ,@Ï½ق	أ اXسجد وهو اXقّدس بيت
النصاري, عند اXقّدس ببيت الُعظمي الكنيسة وهيى القFمة, كنيسة هذا وقتنا ã|@يسّمي
والكنيسة ,@��ع داود ذ@كرها وقد ¼Îيون@, كنيسة مyا معظمة@, غ�ها كنائس وGم
ما اXلک من تعا�لسلDن fا وأعطي فzا@/ ق=داود أّن ويزعمون با�«Êنيّة اXعروفة
سلDن ملک وكان والر´@, �والط وإ	نس ا�ّن له وسّخر خلقه@, من ٔ	حد يعطه n
ملک وبعده سنة و`س  اثنت  ابن وهو وقُبض سنة@, أربع  ٕاÌºائيل ã%ب ع� ��ع

سلDن@/ بن رحبعم بن مالک

سلDن اختار ا Ø̂ ٕا كث�ين Ò بَن ãæأعطا الربَّ ٔ	ّن ـ ٥ . ٢٨ أ	ّول أ	يّام أخبار

ã?بي ã%يَب هو ابنک سلDن ٕاّن ã� وقال ٕاÌºائيل@, ع� الرّب لكة ÒW ع� ليجلَس ã%اب
للعمل تشّدد ٕاذا ٕا�أ	بد واُثبتWلكته أباً له أ@كون وأنا ٕابناً ã� اخGته ٔ	@نّه ودياريى
واعبُده أبيک ٕالىه اعرف ã%اب سلDن يا وأنت /@/@/@@ اليَْوِم كهذا وأحكاميى وصايايى حسب

كامل@/ بقلب

من fا وآتاه سـنة@, ع¿Ìة اثنتا وعمره @سلDن ـ ٢٤ . ١ ّ الورديى ابن تار±

وهيى أيار ã| ملكه من الرابعة السنة ã|و العزيز@/ كتابه ã| به أخ= ما واXلک ا¡gة

ã| وأقام اXقدس@, بيت بعFرة سلDن ابتدأ Ïºمو لوفاة و`سمأة وثBث  تسع سنة
مـلكه دار بناء ã| ¾Ìع Øj ذراعاً@, ثBث  البيت ارتفاع وكان سـن  سبع له عFرته
بلقيس جاءته ملكه من والع¿Ìين اòامس ã|و سنة@, ع¿Ìة ثBث ã| وفرغ بالقدس
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سلDن ٢٣٨

أواخر ã| فوفاته النفائس@, ٕاليه وaلوا أ	رض ملوك وأطاعه معها@, ومن ا¨ن ملكة
/@�مو�Ïºع لوفاة ٥٧٥ سنة

�ٕا الyر من اFXلک bيع ع� متسلّطاً سلDن وكان ـ ٢١ . ٤ أ	ّول اXلوك
أيّام كّل سـلDَن دمون ÒOو ـدايا ÒGا مون يُقدِّ كانوا ,@Í½م Hوم �وٕا فلسـط  أرض
تاجون ÒJ يكونوا n ¾Îره ã| واحٍد كّل سلDن اXلِک ٕا�مائدة تقّدم من ولكّل حياته@,
كّل فيه يكون الّذيى اXوضع �ٕا ياد ßوا� للَخيْل éوِت �بَشع يأتون وكانوا ء@, ãÏ¾ �ٕا
كالرمل قلب وَرْحبة جّداً كث�اً ÓFوفه حgة سلDن fا وأعطي قضائه@, َحَسَب واحد
حgة وكّل اÌ¿Xق ã%َب bيع حgة سلDن حgة وفاَقْت البحر@, شاطٔي ع� الّذيى
ألفاً َنشائده وكانت مَثَل آ	ف بثBثـة وتكلّم الناس@, bيع من أحكم وكان ,@Í½م
ا¡ائط@, ã| النابت الزوفا �ٕا لُبناَن ã| الّذيى أ	رز من أ	شجار عن وتكلّم و`ساً@,
Çbيع من يأتون وكانوا السمک@, وعن الدبيب وعن �الطّـ وعن mال}ا عن وتكلّم

gMته@/ dعوا الّذين أ	رض ملوك bيع من سلDن حgة ليسمعوا الشعوب

داود@, خليفة وهو Bمة@, السَّ من اXملّو أيى سلDن@: ـ اXقّدس الكتاب قاموس
بتشبع@/ من أ	ربعة@, أبنائه من وواحد

صّحة@/ سBمة@, سكون@, أمن@, سBم@, ��شالوم ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اÇXعجم ã| لّم السُّ أّن ٕاّ	 ّلم@, كالسُّ الع=ّية@, اللغة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
بالش اXعجمة@, وهو ]ع%الصّحة شالوم من مأخوذ وسلDن بالس اXهملة@, ّ الع=يى

اشتباهاً@/ لم السَّ عنوان Iت الكلمت  ضبطوا قد العربيّة اXعاجم ã. مؤلِّ ٕاّن Øj
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٢٣٩ سلDن
يذكر Fّكل :@hالقد العهد كتب من وغ�Yا أ	ّول واXلوك ãæالثا صموئيل ã|و
اXعجمة وتبديل ِشلُمُه@, @= ـ الضبط@ wذا ضبط بالعـ=ّية@, سلDن Ëºٕا

@dع@/ = ã| فيقال ,@�كث التعريب ã| باXهملة
ا¡gة fا آتاه العظام أ	نبياء من كان الّسBم Fzعل داود بن سلDن أّن وظهر
ÏÉوم تقريباً@, اXيBد قبل ٩٦٢ سنة أبيه رحلة بعد مبعوثاً لدنه@, من والعلم واXلک

سنة@/ ٥٧٥ من قريب �مو�Ïºع لوفاة

/@١٦٣ . ٤ ـ َزبوراً داوَد وآَتينا وُسلDَن وهاروَن ///@ Òoٕا(ٕابراه وأوَحْينا

ـ Ïºومو ويوسَف وأيّوَب وُسلDَن داوَد ّريَّتِه ذُ وِمن قبُل ِمن هَدْينا ونوحاً
/@@٨٤ .@@٦

/@٧٩ . ٢١ ـ ÓFوِعل ُحgاً آَتينا @ وكُّ�ً ُسلDَن مناها ففهَّ

ِعباِدِه َكث�ِمن َع� لنا َفضَّ الَّذيى ِ;ِ ا¡مُد وقا2 ÓFِعل وُسلDَن داوَد آَتينا َوَلَقد
ُكلِّ ِمن وتينا واُ ß Ö� الطَّ َمنطَق منا ُعلِّ النّاُس ا Ûv@أ يا وقاَل داوَد ُسلDُن وَوِرَث ؤِمن� ÔXا

/@١٥ . ٢٧ ـ الُمبين الَفضُل َو Ô ÒG هذا ٕانَّ ٍء ãÏ Ò¾
/@٣٦ . ٢٧ ـ آتا@كُم ا Ø ßW َخ� اُ; ãæآتا ا Òf ال ß[ ã� ونَ دُّ ß Ô] أ ُسلDُن قاَل

ـ َمآٍب وُحسَن لَُزل=× ِعندنا لَُه وٕاّن أّواٌب@/// ٕانَُّه الَعبُد ِنعَم ُسلDَن ِلداوَد َهْبنا َوَو
/@٣٠ . ٣٨

وهو ٕاÌºائيل ã%ب أنبياء من نبيّاً ف وتعرِّ توصف hالكر القرآن من آيات هذه
�الكب والفضل وبالعطاء@, التاّمة@, والعبوديّة وبأ	وبة@, اXآب@, وُحسن ل.@, بالزُّ سلDن@,
العباد ع�كث�من والتفضيل داود@, من والوراثة ,@�الط وبتعلoمنطق ء@, ãÏ¾ كّل من

والنبّوة@/ وا¡gة العلم oوبتفه اXؤمن @,
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سلDن ٢٤٠

ينسـبه ما ففzا Êºوّية@, ٕاGاميّة بكوuا يقولون وهم ٕاÌºائيل@: ã%ب كتب وأمّا@
آÇGة وعـبادة والكفـر إ	نكار �وٕا بل شـديداً ال¿Îوات �ٕا وا¦ايل ا	Lراف �ٕا

اُخري@/

فرعون@, بنت مع كث�ًة غريبة نساًء سلDن اXلُک وأحبَّ ـ ١١ أ	ّول اXلوك
عyم قال الّذين اُ	مـم من وِحثّـيّاٍت@, وِصيدوِنيّات وأُدوِميّاٍت وَعّمونيّاٍت مُوآِبيّاٍت
قلوبكم يلون ÔZ م Øu@	ٔ ٕاليكم يَدُخلون 	 وهم ٕالzم تدُخلوَن 	 ٕاÌºائيل@: ã%لب الرّب
السـيِّدات النساء من سبعمأٍة له وكانت با¤ّبة@, wؤ	ء سلDُن فالتَصق آxGم@, وراء
أمَـلَْن سلDن شيخوخة زمان ã| وكان قلَبه@, نساؤه فأماَلْت ,@ Ìاريى Ú»ال من وثB\أٍة
سلDن وعمل أبيه@, داود كقلِب الرّب مع Bًكام قلبُه يكن nو اُخري@, آGٍة وراء قلبَه
ٕاÌºائيل@/ ٕاله الرّب عن مال قلبه ٔ	ّن سلDن ع� الرّب فغضب الرّب@, ã%َْعي ã| ØÌ¿ال
nو ٕاÌºائـيل ملک سلDُن أخطأ هؤ	ء أجل من أليس ـ ٢٦ . ١٣ ـ Lمياء
النسـاء جعلَتْه ـ أيضاً هو ـه@, ×Gٕا �ٕا Tبوباً وكان مثله ملک الكث�ة أ	مـم ã| يكن

طٔي@/ ÔOجنبيّات	أ

اXلوك كتاب بكون حgوا كيف واXسيحيّ  ٕاÌºائيل ã%ب فضBء من والعجب
وموضوع ,@��ع سلDن حياة من قرون بعد أ@لّف قد وأ@نّه مؤّلفه@, Vهوليّة مع ٕاGاميّاً@,
مـن Ì¿انت ØFع وMث السBط  من سلDن َعّد وقد السBط @, حياة ¾Ìح الكتاب

أموره@/ جريان من ٕاليه ووصل حا	ته

سـلDن@, باستخBف وال¿Ìوع ��ع داود شيخوخة بذكر الكتاب ã| ابتدأ نعم
ملک ٕا�انxاء Bًفص ٢٢ ã| أ	ّول ا�زء وانxي اXيBد@, قبل ٩٦٥ سنة حدود ã| وهو
ا�زء ã| يبتدٔي Øj اXيBد@, قبل ٨٤٢ سنة حدود ã|ذلک وكان وشافاط@, Òv بن ورام Òv
بن ويا@ك  Òv حياة أواخر �ٕا ينxيى أن �ٕا ا�ريان بقيّة عن والنقل بالبحث ãæالثا
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٢٤١ سلDن
بعد ا�زءين تأليف يكون أن من بّد Bف اXيBد@, قبل ٤٨٠ سنة حدود ã| oوياق Òv

سلDن@/ حياة من قرون `سة
�ٕا يتوّجـه 	 وهو وُيروي@, يُنقل أو يُقال أو يسـمع ما كّل يرويى خ واXؤرِّ

وأعGFم@/ أ	نبياء أمور أÌºار �ٕا و	 وا¡قائق اXعنويّات
مآب@/ وُحسَن لُزل=× ِعنَدنا لَُه وٕانَّ

سـلDن@, وأمثال الَمزامير@, من ففصول :@��ع سلDن �ٕا اXنسوبة الكتب وأمّا
أ	نشاد@/ ونَشيد وا�امعة@,

/@�اXزام من ـ ١٢٧ و ٧٢ مزمور ٕاليه ينسب :@�فاXزام
٣١ وباب ُمَنفِّيه@, بن أجور �ٕا ٣٠ باب وينسب باباً@, ٣١ فهو أ	مثال@: وأمّا

/@��ع Ø ã)الن سلDن �ٕا ã}والبا وئيل@, ÒX �ٕا

الكـتب بـ  مـن الشافية@, واXواعظ ا¡كم ã| كتاب أحسن الكـتاب وهذا
منه@/ يستفيد أن سالک مؤمن لكّل وينبغيى للعهدين@,

من مÇbGة ا Øuفٕا ,@ ّ اللّغويى معـناها ã| مسـتعملة الكلمة هذه ا�امعـة@: وأمّا
وا	جBع@/ ]ع%الطائفة @ُقِهِلت@, = وهيى الع=ّية@,

له@/ لقب ا Øu@أ أو القوم@, بلسان الكتاب هذا ã| تكلّم ��ع سلDن ولعّل

واXواعظ@/ ع�ا¡كم Jتويى باباً Ì¿ع ã%ٕاث ã|الكتاب وهذا

وقـل}ا ِشـباٌك هـيى ã?ّال اXرأَة اXوت من أَمرَّ فوجدُت ـ ٢٦ . ٧ ã| ويقول
wا@/ فيؤخذ اòاطٔي أمّا مyا@, يَنجو fا قُّدام Ô¬الصا قيوٌد@, ويداها أ¾Ìاك

بالنساء@/ ابتBئه من سبق ما Oالف الكBم هذا
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سلDن ٢٤٢

سـلDن غـزGاي غزل ـ@ بقوGم بالفارسـيّة عنه Ø=ويع أ	نشـاد@:@ نَشيد وأمّا
والشعر@/ واللحن ]ع%الغناء مفرداً ـ بقوGم وبالع=يّة

بعض من ويستفاد ن+ّية@, غزليّات ع� Jتويى أبواب@, \انية ã| الكتاب وهذا
وا¤بّة الوجد nوعوا الروحانيّات ã| العرفاء من كالغزليّات ا Øuٕا وا�مBت@: التعب�ات

إ	Gّية@/ الروحانيّة

ã| يقول حيث ��ع سلDن زمان بعد اُنشد قد ٕانّه منه@: ا�مBت بعض وظاهر
سـتّوَن حولَه سلDَن Hُت ذا هو ـ ٧ . ٣ ã|و سلDن@/ كُشقَِق ِقيدار كخيام ـ ٥ .@١

ã|و ُلـبـنان@/ خشب ِمن Hتاً لِنفِسـه َعمل سلDن اXلُِک ٕاÌºائيل@, َجبابرة من جبّاراً
عن يؤّديى واحد ٕا�نَواط�كُّل الَكْرم دفََع هامون بَْعل ã| َكْرٌم لُسلDن كان ـ ١١@.@@٨

الِفّضة@/ ِمن ألفاً \ره
�تـعا fا من مرسل Ø ã)ن مقام يناسب 	 والغزل الشعر ٕانشاد أّن �ٕا مضافاً

وحركاته@/ وفعله بقوله الناس لzديى

/@ ٨١ . ٢١ ـ بأمره ريى ÒQ عاِصَفًة Ò́ الرِّ Dَن وِلُسلَ

/@١٢ . ٣٤ ـ Îر Ò¾ وَرواُحها Îٌر Ò¾ ُغدّوها Ò́ الرِّ Dَن وِلُسلَ

بأمـره@, الر´ جريان �ٕا بالنسـبة وا¡كم �والتأث إ	رادة وقدرة النفوذ هذا
الناس@/ ع� حّجة �تعا fا آتاه للطبيعة اòارقة معجزاته من كان جرياuا وكيفيّة
يشـاء@, من fا يؤتzا شخص ٕارادة ã| �وتأث ونفوذ قّوة هيى ا Ø̂ ٕا أ	مر هذا وحقيقة

/@�نظ من له وكم

�والتسخ �والتأث النفوذ ٕاعطاء أو ,@�الط ]نطق واXعرفة العلم ٕالقاء وهكذا
/@�تعا fا ٕارادة �ٕا اُ	مور هذه ومرجع ٕانس@, أو جّن أو حيوان �ٕا بالنسبة لشخص
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٢٤٣ سلDن
َفَيكون@/ كُن لَُه يَقوَل أن َشيئاً أراَد@ ٕاذا

وٕانفاذ@/ بٕاجازة أو ومبا¾Ìة باستقBل ٕامّا �تعا وٕارادته

/@١٦ . ٢٧ ـ � الطَّ َمنطَق منا ُعلِّ النّاُس ا Ûv@َأ يا وقال

/@١٧ . ٢٧ ـ � والطَّ وا2ٕنس ّن ßا ِمن جنوُده Dَن ِلُسلَ ÒÌ ß¿وُح

الرياضة@/ أهل ب  ما ã| م¿Îودة بإ	جازة إ	رادة وقدرة والتنفيذ

وقـد اXــñان@/ عن فخارج اòوارق: اُ	مور هذه جزئيّات عن البحث وأمّا
قها يصدِّ 	 وقضايا ضعيفة أمور الضعيفة@وإ	Ìºائيليّات: التوار±@والروايات ã|@وردت
أ	نـبـياء قدس بساحة يتعلّق ما ØDسـ و	 عyا@, إ	عـراض وينبغيى ,@oالسل العقل

أمورهم@/ جريان ã|و وأ	ولياء

Òالّشـياط� ولكنَّ ُسلDُن كََفر وما ُسلDَن ُملک َع� Ôالّشياط� َتتلو ما واّتَبعوا
/@١٠٢ . ٢ ـ @كَفروا

حياtم, ã|@الشياط @مقتَدًي ما@جعله ,@fكتاب@ا عن اXعرضون @واّتبع@هؤ	ء أيى
من الكفر ا Ø̂ وٕا وخBف@, وكفران عصيان لسلDن فليس سلDن@/ حكومة ع� وذلک

الشياط @/

/@٣٤ . ٣٨ ـ أناب Ú Ôj َجَسداً َع�ُكرِسيّه وألَقينا ُسلDَن َفَتنّا َوَلَقد

مقابل ã| ع�كرسيّه ا�سد وٕالقاء الروح@, عن لوحظVّرداً ج«Ëٕاذا َسد@: Òا�
نفوذه بكون وٕاعBم حكومته فوق أمر وإ	نس@: ا�ّن �وتسخ أمره ونفوذ سلطانه
ا¤دودة الظاهريّة ا¡كومة �ٕا يتوّجه Bّلئ وأمره@, �تعا fا حكم مقابل ã| Tكوماً

اXؤّقتة@/
فيه أ	قوال اختBف بعد عyا البحث ã| فائدة Bف ا�سد@: هذا خصوصيّة وأمّا
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سلو ٢٤٤

اXورد@/ ã| مستند سند وفقدان

مواردها@/ �ٕا فل�اجع باXقام@: مربوطة اُخر موضوعات وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سلو@:

فBن قوGم ذلک من عيش@, وطيب ع�خفض يدّل واحد أصل سلوي@: ـ مقا
ٕاذا ُسـلُّواً@: يَسـلو ا¤ّب Bَس ويقول@: اGّم@/ يُسلِّيه رغد ã| أيى العيش@, من َسلْوة ã|

]ع%سلَْوت@/ وسَلْيُت وعشق@/ هّم من به كان ما فارقه

وَسِليت منه@/ Ëºٕا لوة@: والسَّ ص=ت@/ قعد@: باب من ُسلُّواً عنه َسلوُت ـ مصبا
ٕاْلـِفه@/ عـن لBٔلف النـفس طيب لْو السَّ أبو@زيد قال لغة@/ َسلياً@: تِعب باب من أس�×
وا�مع@/ ع�الواحد ويقع ا¡Fمة@, Lو طائر :@ فَْع�× لْوي والسَّ الولد@/ @فيه الّذيى : ×� والسَّ

وقيل /@ ã Ù�والتس لوان السُّ ومنه إ	نسان@, ã Ù�يُس ما أصلها لوي السَّ :@Bس ـ مفر
لوي والسَّ ال«Êء من يسـقط الّذيى اXّن عـبّاس@: ابن وقال /@ ãæÊ Û»كال طائر لوي@: السَّ
اللّحوم من عباده �تعا fا رزق ما �ٕا بذلک عبّاس ابن أشار بعÎÉم@: قال طائر@/
كـذا عـن سـليت يقال ,@ ã Ù�التس من لوي السَّ وأصل مثـاً	@/ بذلک وأورد والنبات@,

Tّبته@/ عنک زال ٕاذا وتسّليت@: عنه وسلوت

أس� عنه وَسليُت ُسلُّواً@, أْسلُو فأنا سلوت :@ ّ أ	صمعيى ـ ٦٨ . ١٣ الxذيب

أيى فـBناً@: سـليت cيل@: ابن وقال عنه@/ وذهب ذ@كره ãÏ»ن ٕاذا سلوت@: ]ع% ُسليّاً
لوي@: والسَّ ا¤ّبة@, للُبغض@بعد خرزة لوانة@: السُّ قال : Ø ãèعرا	ابن@أ وعن أبغضته@وتركته@/

/@ ã ÒæÊ Û»كال طائر ٕانّه �التفس ã| وجاء العسل@, القرآن �غ ã| وهو طائر@,
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٢٤٥ سلو

.@٢ ـ لويى والسَّ الَمنَّ َعَليكُم وأنزلنا الَغFَم َعَليكُم ْلنا وظلَّ ـ ٥٧ . ١ الكّشاف
بس�هم �يس السحاب Gم fا سّخر التيـه ã| وذلک يُظلّـكم الَغFم جعلنا أيى ,@٥٧
�ٕا الفجر طلوع من الثّلج مثل علzم الSGب ي�ل هو والَمّن الشمس@, من يُظلّهم

/@ ãæÊ Ú»ال هيى لوي والسَّ صاع@, ٕانسان لكّل الشمس طلوع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان ما وترك فيه كان ØFع ا	ن½Íاف حالة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
النفس@/ ã| السكون حدوث مع Jّبه@,

ء ãÏ¾ وترك الذكر@, عن والذهاب الذكر@, ع�نسيان اXاّدة تطلق اللحاظ وwذا
النفس@/ وطيب للخاطر@, ã Ø�والتس والص= ا¤ّبة@, بعد وبغضه

يصّح و	 اXـوارد@, هذه من كّل ã| تBحـظ أن 	@بّد اXذكورة القيـود ولكّن
Vازاً@/ ٕاّ	 بدوuا فzا إ	طBق

وطعمه حBوته جهة من العسل فكأّن الدواّب@: من الولد ولُفافة الَعَسل وأمّا
و[نعه الولد ت½Íف اللُّفافة أّن Fك Iّوً	@, ويوجد السابقة ا¡الة عن ي½Íف ا�اذب

Tدودته@/ عن يى التعدِّ عن

مصداقاً@/ فيكون وا¡اجة@, ا�وع حالة ã| به اُطعم ٕاذا الطائر وكذلک

مـن Iّوً	 يوجـد ما مطلق الكريـم@: القـرآن ã| لوي السَّ من اXنظور ولكّن
أن مـن أعّم نفس@, وطيب وسكون اسـتقرار حالة �ٕا وتعّلق@, وتشّوش اضطراب

اXعنويّات@/ ã| أو اXاّديّات ã| يكون

/@١٦٠ . ٧ ـ لوي والسَّ الَمّن م Öz َعلَ وأنَزلنا الَغFَم م Öz َعلَ لنا وظلَّ
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dد ٢٤٦

الظاهر �òوا ع�النعمة ويطلق ,@�òا وٕاNاد النعمة ]ع%ٕاظهار مصدر الَمّن
وتسكينه@/ النفس بتطييب يُسلِّيک ما وهو Ëºٕا لوي والسَّ مبالغة@/ أيضاً

وغ�ها@, واللحوم والنباتات الفوا@كه من wا ويُنعم تُعطي نعمة كّل يشمل فاÒXّن
سكون حالة �ٕا النفس ين½Íف wا ã?ّال ْوح والرَّ معنويّة جهات �ٕا ٕاشارة لوي والسَّ

وتزلزل@/ اضطراب بعد وطيب وطمأنينة

السلوي@: وأمّا اXّن@/ مفهوم �ٕا fربوط اXاّدية@: النعم من �التفاس ã| يقال fا
سـبق ØFعـ ان½Íافـاً أوجبت ٕاذا أيضاً اXاّديّة النعم ويشمل اXعـنويّات@, ã| فظهوره

وطيباً@/ طمأنينة وأوجدت

والSGب والطائر كالعسل معيّنة خاّصة بنعمة السلوي أّن@تفس�اXّن@أو فظهر
تعي اXصداق@/ باب من يكون أن ٕاّ	 ا¡قيقة@, عن وخارج Tلّه �غ ã| وأمثاGا@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dد@:
ã| إ	بل دت Òd يقال تعريج@, �غ من قُُدماً ØãÏÉم ع� يدّل أصل dد@: ـ مقا

والسامد اللهو@, هو الّذيى السمود الباب ومن ع�رؤوÎºا@/ َجّدت@ومضت ٕاذا س�ها@:
متمّكث@, و	 متعّرج �غ أمره ã| ãÏÉZ الBّهيى ٔ	ّن الباب@, قياس وهو الBّهيى هو

الباء@/ وأصله إ	بدال باب من فذلک شعَره@: استأَصل ٕاذا رأَسه د Úd ـ فأمّا

وسـّمدت وÌºج @, تراب من الزرع به يُصلَح ما سBم@: وزان Êد Ú»ال ـ مصبا
Êد@/ Ú»بال أصلحxا تسميداً@: أ	رَض

مستك=ون@/ ـ ساِمدون Ôrوأن عبّاس@: ابن عن dد@: ـ ٣٧٧ . ١٢ الxذيب
الناس@: ã| والُسمود 	هون@, ساِمدون الليث@: وقال dد@/ قد اغتلم@: ٕاذا للفحل ويقال
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٢٤٧ dر
رافـع وكّل القُيّام@, ã%يع ساِمدون@: ـ قوله عبيد@: أبو قال ء@/ ãÏ¿ال عن وال«Îو الغفلة
تـراب Êد@: Ú»ال اللـيث@: وقال /@ Ø�I ã| mالقا السامد@: د@: Ø=Xا وقال سامد@/ فهو رأسه
,@ الBّهيى الساِمد@: :@ Ø ãèعرا	أ ابن وعن كّله@/ أخذه ٕاذا َشعره Çد Údو النـبات@, به يسمَّد

/@ ã Ù%غXوا وأ¾Ìاً@, بطراً Ø�اXتح الساِمد@: زيد@: أبو /@mالقا ,@ Ø=تكXا ,@ الساهيى الغافل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXناسبة وwذه الغفلة@/ مع Ø=والتك ا¦ّرد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
والبطر@/ ã Ø%والتغ Ø=والتك والغفلة وال«Îو والتلّهيى Ø�التح ـ oمفاه ã| تستعمل

به النبات وينمو يُْصلَح Dوف قا_Çاً@, الرأس ورفع الفحل@, اغتBم ã| واستعGFا
اXذكور@/ أ	صل هذا بلحاظ

ا	ستعFل@/ موارد من مورد كّل ã| يBحظا أن 	@بّد فالقيدان

/@٦١ .@٥٣ ـ ساِمدوَن Ôrوأن و2َتبُكوَن تعجبوَن@وَتضَحكوَن ا¡ديِث هذا ن ßfأ

�ٕا والتوّجـه ا	�زفـة@, حديث عن الغفـلة مع ون Ø=متج ون Ø=متك rوأن أيى
والغـفلة ا¦Çّرد أّن ٕاّ	 وا	سxزاء@, الضحک 	 والتأّثر والبكاء ا¡زن ãÏÉيقت ا	�زفة

والتفّكر@/ الدقيق التوّجه عن وي½Íف ذلک@, يوجب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dر@:
ã| مرة السُّ ذلک من اللون@, ã|البياض ع�خBف يدّل واحد أصل dر@: ـ مقا

اللّيل@, سواد َمر@: والسَّ الَقَمر@/ فالَقَمر@: ـ والَقَمر َمر السَّ آتيک 	 ـ قوGم وأصله أ	لوان@,
@Nتمعون اXكان@الّذيى والسامر: فالقوم@َيسُمرون/ الساِمر: فأمّا مرة@/ يت@السُّ Ùd ومن@ذلک

www.attaweel.com



dر ٢٤٨

اXاء@/ وأ	dر@: الّر�@/ وأ	dر@: للوuا@/ نطة ß¡ا ْمراء@: والسَّ َمر@/ للسَّ فيه

سـاِمٌر فهو َيسُمر Çر Ò Òd وقد باللّيل@, ا¡ـديث وهو اXسـامَرة ْمر@: السَّ ـ صحا
باXاء@/ ترقيقـه :@éّالل �وتسم يسـُمرون@/ الّذين القـوم وهم ّمار السُّ أيضاً@: اِمُر والسَّ
ويقال ,@ Ø=وال اXاء ران Öd	ٔوا �اراً@/dا واÊºرَّ ر ß Òdو ر Ô Òd تقول أ	dر@, لون والسمرة@:

/@�اXسام واحد Êر Ö»ßXوا /@´ والرِّ اXاء
wا ã Ø%ك ْمراء@: والسَّ والّسواد@/ البياض ب  اXركّبة أ	لوان أحد مرة@: السُّ ـ مفر
تكـون أن تُشـبه شجرة ُمَرة@: والسَّ الّلون@/ Ù�اXتغ الرقيق éّالل Êر@: Ú»وال ا¡نطة@/ عن
به ُمستكUيَن /@Bًلي Iّدث ٕاذا فBن ر Ò Òdو اللّيل@/ سواد والسمر@: بذلک@/ يت Ùd للوuا
اXظلم@/ اللّيل بل وقيل@: ا�مع@/ موضع الواحد فوضع ُسّماراً@, @قيل@: ـ tُجرون ساِمراً

]Çع% ـ سـامراً بـه مستك=ين ـ ã| ٕاسحاق أبو قال ـ ٤١٨ . ١٢ الxذيب
مـن مأخوذة مرة والسُّ القمر@/ ظّل َمر@: والسَّ /@Bًلي يتحّدثون ا�Fعة والساِمر ُسّماراً@,
اللّـيل@, حـديث وهو الَسمر@, ã| أيى ـ سامراً مستكUين ـ ã| kحا ãèأ وعن هذا@/
ٕابلنا ٕاّن يقال باللّيل@, مyا َرعي ما إ	بل@: وساِمر ر@/ Ø Ôdو وُسّمار ر Ö Òdو سامر قوم يقال@:
وقد َمر@/ للسَّ فيه Nتمعون الّذيى اXوضع الساِمُر الليث@: وقال /@Bًلَي ترعي أيى تسُمر
والباِقر والساِمر ا�اِمل yfا العرب@, عن bع وهيى فاعل لفظ ع� حروف جاءت
سواد �ٕا ÍÉب يَ لون مرة@: والسُّ باÊ»Xر@/ شيئاً شّدك ْمر@: السَّ الليث@: وقال /@ÍÈوا¡ا
وأ	صـل الظـمة@, عـندهم ْمر السَّ :@ ّ أ	صمعيى قال راء@/ Ö Òd وِحنطة راء Ö Òd وقَناة /@ Ø ã.خ

راً@/ Ò Òd الظلمة وا Ød Ø?ح ا	ستعFل ك+ Øj الظلمة@, ã| يسمرون اجBعهم

ثّبت]«Êر@/ Iّجَر@, bَد@, تصّلَب@, ��ساَمر ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٤٩ dر

والتحقيق@:

ٕاّن يقال@: ا	عتبار وwذا اòفيفة@/ الظلمة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
اسـوّد ٕاذا واÊºرَّ َر ß Òdو َر Ô Òdو الليل@, سواد َمر والسَّ البياض@, خBف ع� يدّل السمر
القمر ظّل َمر والسَّ اXظلم@, اللّيل والساِمر والسواد@, البياض ب  لون مرة والسُّ واظلّم@,

والظلمة@/

والر´ بـاXاء وا¢Çلوط éّوالل واÊ»Xر والّر� ا¡نطة ع� اXاّدة ٕاطBق وأمّا
مyا@, كّل ã|العارض والسواد اòفيفة الظلمة ٕا�لون النظر فباعتبار العضاه@: وشجرة

Iّققه@/ و	زم ملحوظ فالقيد

شيئاً جعل ٕاذا ُيساِمر وساَمر َيْسُمر ر Ò Òd فيقال :@Bًلي ]ع%ا¤ادثة اXسامَرة وأمّا
الليل@/ ظلمة ã| َعل ÔNا¡ديث فكأّن وسواد@/ ظلمة ã| أو ÓFمظل

َعـ�أعـقابكُم Ôrفُكـن َعَليكُم ُتت�× ãçآيا كاَنت َقد فzم@/// ÒGُم أَخذنا ٕاذا Øَح�
/@٦٧ . ٢٣ ـ ُجرون Òt ساِمراً به يَن ßUُمستك َتنِكصوَن

عـاُد فأّما :@�تعا قوله ã| Fك وهذا َمر@, السَّ ã| نكو¼Îم بسبب استكباراً أيى

ã| وسـيلة والنكـوص إ	عـراض ÇNعلون أيى ا¡ّق@/ ßبَغ� ْرض ا2َٔ ã| فاسـتكUوا
fا آيـات عن وإ	دبار ا¡ّق عن إ	عراض أّن مyم اً ØYتو الّساِمر@, ã| استكبارهم

ومقامهم@/ م�لxم وعلّو شأuم لرفعة موجب

أيى ا	ستكبار@, من فيه مفعول أ	صّح ع� وهو اòفيف الُمظلم هو فالساِمر
ليسMّق@, استكبارهم أّن �ٕا ٕاشارة وهذا ساِفر@, مكان ّ أيى ã| بنكو¼Îم يستك=ون

وظلمة@/ خفاء ã| ٕاّ	 و	@يعلنونه

قـوGم ã| Fكـ فيه مفعول الّسامر وأّن النكوص@, �ٕا يرجع �الضم أّن فظهر
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ليكون bعاً ّمار بالسُّ الّسامر �تفس �ٕا Lتاج و	 زيد@/ قريب أو زيد ُقرَب جلست
لفظاً@/ يذكر n ما �ٕا �الضم ٕارجاع أو حاً	@,

فـٕاّن الّسامرة@, أو الّسامر �ٕا منسـوبة كوuا الكلمة فظاهر :@ ّ الّسـامريى وأمّا
كانت ا Øu@أ ٕامّا والّسامرة معناه@, عرفت قد والسامر واحدة@/ واXؤّنث ٕا�اXذّكر النسبة
Ëºٕا كـانت ا Øu@أ أو آخر@, Tّل ã| أو سامرة بلدة بناء فلسط قبل ã| معمورة Ëºٕا
أخري@, لغة أو ع=انيّة أخري كلمة من معّربة ا Øu@أ أو الزمان@, ذلک ã| وقوم طائفة

اXورد@/ هذا ã| يوجد لنا سند و	

Ïºمو قدوم انتظروا الّذين �مو�Ïºع أصحاب من رجل فهو حال@: ّ وع�أيى
العجل@/ ٕا�عبادة ٕاÌºائيل ã%ب ودعا صنع@, ما وصنع ,@��ع

/@١٤٨ . ٧ ـ ُخوار لَُه َجَسداً ِعجً� zم ُحلّ ِمن َبعِده موÏºِمن َقوُم َذ ØHوا

/@ ّ الّساِمريى وأَضلَُّهم َبعدك ِمن قومَک َفَتنّا َقد فٕانّا قاَل

َفَقَذفناها الَقوم ِزينة ِمن أوزاراً لنا Ù Ôa ولكنّا /@/@/@@ َغْضباَن موÏºٕا(َقومه فرجَع
ا Òf قاَل ُكم@@/@/@/ ×G ٕا هذا َفقالوا ُخوار لَُه َجَسداً ِعجً� م Ô ÒG فأخَرج ّ الّساِمريى أل% فكذلک
/@٩٧ و ٨٦ . ٢٠ ـ َقْبَضة فقَبْضُت ِبِه Íوا Ô½ َيبْ Òn ا ß[ Íُت Ô½ بَ قال ّ ساِمريى يا خطبُک

هـو Fك والسحر@, الشـعبذة علوم ã| سـابقة له كان الرجل هذا أّن والظاهـر
,@�]و�Ïºع اXؤمن  السحرة أفراد من كونه يبعد و	 ,@�مو�Ïºع Í½ع ã|تعارفXا

/@ ّ الّساِمريى وأضلَّهم ـ@ العمل هذا أظهر السابقت @, وعقيدته ]قتÏÉعلمه وهو

ساَمر@: ماّدة من مأخوذ ّ الساِمريى ٕاّن نقول@: أن اXع% هذا ويناسب

ثّبت]«Êر@/ وقف@, Iّجر@, bد@, تصلَّب@, ـ ـ قع

وسـيع ٕادراك له يكن nو السابقة@, عقيدته ã| وbد تصّلب قد ّ الّسامريى فٕاّن
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٢٥١ dر
/@ Ø ãæروحا ونور وفهم ودقّة وذوق

يقول@: حيث أ	صحاح@٣٢@, التوراة@, من اòروج ِسفر من العجب كّل والعجب
هاروُن Gم فقال أماَمنا@/// �تَس آGة لنا اصنَْع قم لَه وقالوا ع�هاروَن ْعُب الشَّ اجتمع
كّل ف�ع Çwا@, ãæوأتو وبَناتكم وبَنيكم ِنسـائكم آذاِن ã| ã?ّال َهب الذَّ أقراَط انِزعوا
أيـدvم من ذلک فأخذ هاروَن@, �ٕا wا وأتوا آذاuم ã| ã?ال َهب الذَّ أقراط ْعب الشَّ
أصَعَدتْک ã?ّال ٕاÌºائيل يا آGتک هذه فقالوا مسبوكاً@, Bًِعج وصنعه بإ	رميل وصّوره
Gم صنعوا َشْعبُک@/// فََسد قد ٔ	@نّه انِزل اذَهْب ÏºوX الربُّ فقال ///@Í½م أرض من

له@/ وَذMوا له وَسجدوا مَْسبوكاً Bًِعج

وهـذا عبادته@, �ٕا ٕاÌºائيل ã%ب ودعا Bًِعج صنع قد بأ@نّه هارون �ٕا فَنسب
الناس@/ Gداية fا من نبيّاً يكون فكيف ]راتب@, ال¿Ìك من أعظم

:@hالكر القرآن ã| �تعا fا وقال

نبيّاً@/ هارون أخاه َرaتنا ِمن لَُه َهْبنا َوَو

للمتّق�@/ وذ@كراً وضياًء الفرقاَن وهارون Ïºمو آتينا َوَلَقد
وَمَلِئه@/ ٕا(فرعون وهاروَن Ïºمو َبعدهم ِمن َبَعثنا Ú Ôj

ِردءاً@/ َمعيى فأرِسله ِلساناً ã Ø�م أفصُح هو هارون وأخيى

أخيه دعوة Oالف ما �ٕا ٕاÌºائيل ã%ب دعا هاروَن بأّن ح ØÍ½ي اòروج فِسفر
وردءاً@/ وتأييداً ن½Íة الصنع هذا يكون فكيف ,@�مو�Ïºع

ٕاÌºائيل ã%ب أمور جريان عن يبحث ّ تارOيى كتاب اòروج ِسفر أّن .O و	

ã| زمـان امـتداد ã| ا	جـBع@, خيمة �ٕا وصوGم منxي �ٕا Ø ã)الن يوسف وفاة من
سنة@/ ١٥٠ حدود
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يوسف فوت منxي �ٕا التكوين ابتداء عن يبحث قبله التكوين سفر أّن Fك@
/@ Ø ã)ّالن

ã%ب�ٕا الرّب وصايا ٕا�منxي ا	جBع خيمة ابتداء عن الBويّ يبحث وسفر
أ	سفار@/ من الثالث السفر وهو سيناء@, جبل ã| ٕاÌºائيل

عـ� ٕاÌºائيل ã%ب �ٕا الرّب وصايا �ٕا ا�ريان بقيّة عن يبحث العدد وِسفر
أرJا@/ اُردن

�ٕا ا�ريان بقيّة عن ويبحث اòمسة أ	سفار من اòامس هو التثنية وسفر
/@�مو�Ïºع وفاة آخر

/@Ïºمو مثُل ٕاÌºائيل ã| Þ ã)ن بَعُد يقم nو يقول@: التثنية آخر ã|و

مربوطاً �مو�Ïºع وفاة من زمان امتداد بعد أ@ّلفت قد أ	سفار هذه أّن فيظهر
/@�مو�Ïºع توراة من هذا وأين بآخر@, منه واحد @كّل

أمـور جريانات ع� Iتويى أن من أزيد مyا 	@يتوقّع تارOيّة رسائل فهذه
مؤلِّفzا@/ اطBّع حسب ع� وقضايا وحوادث

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dع@:
اُذن@/ ذيى وكّل الناس من باُ	ُذن ء ãÏ¿ال ٕايناس وهو واحد أصل dع@: ـ مقا

أيى الناس ã| ُعه Òd ذهب قد يقال ا�ميل@, الذكر ْمع@: والسَّ dعاً@/ ء ãÏ¿ال dعت تقول
والُمسِمعة به@, ليتكلّم أشعتَه ٕاذا ء ãÏ¿عُت@بالd ويقال ]ع%استمع, Êِع: Òº ويقال صيته@,
َحبل فzا Nعل الغرب وسط ã| تكون ُعروة وهيى للَغْرب كاُ	ذن واßXسمع اXغّنية@,

الدلو@/ ليعدل
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كّلها@يتعّدي@بنفسه@وبا¡رف@: @وتسّمعت@واستمعت: dعاً dعته@وdعُت@له ـ مصبا
وبدونه@, بقصد يكون وdع بإ	صغاء@, ٕاّ	 يكون 	 ٔ	@نّه يقصد كان Xا واستمع ]ع%@,
قـال أيضاً@/ dيع فهو أبلغـته@, زيداً@: وأdعت وسامع@, dيع فأ@نَا منه@, Ëºٕا وال«Êع
ْمَع السَّ الكBُم وطرَق عان@/ ßd دير ومنه الس @, تفتح عان@والعامّة ßd وا Ød وقد : Û ãæالصنعا
نفهمه n فٕان لفظه@, مع% فهمت أيى كBمه وdعت وَمسامع@/ أÊºع وا�مع واßXسمَع@,
aده@: Xن fا وdع علمه@/ اf@قولک@: وdع كBم, 	@Êºع صوت Êºع فهو لغط أو لبعد
ـ قوGم أ	ّول ومن aده@, من aد fا أجاب :@ ّ أ	نباريى ابن وقال ا¡امد@/ aد قبل

الناس@/ ليقوله أذعته ء ãÏ¿بال عت Ødو قبلها@/ أيى البيّنة ãÏÈالقا dع
]ÇÒرأي ã Ù%مـ أنت ويقال ِمسـمع@/ فاُ	ذن اXيـم ك«Ìت ٕان ـ ٣٥٥ ا	شتقاق
الدلَو@, أÇdعُت مـن مأخوذاً مُسَمع ويكون كBمَک@/ وأdُع أراك حيث أيى وَمسمع@,
ـُبع@/ والضَّ الذئب بـ  السـباع من ÍÈب ْمُع @والسَّ اُ	ذنان@/ سمعان@: ßXوا والّساِمعان
ياء والرِّ /@�غ 	 بقبيح ذ@كره ٕاذا بفBن فBن ع Ú Òdو قبيحاً@/ أو حسناً الِذكر والّسفمعة@:

أيى تَْســِمَعتَک@, ذاك فعلت العـرب@: وتقول عنـده@/ ا ØW بأ@ك+ يُسمِّع بأن معة@: والسُّ
عبدالعزيز@/ بن عمر فيه مات بالشام موضع عان@: ßd وَدير لتسمَعه@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عضو بواسطة كان سواء أ	صوات ٕادراك هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
وجـوديّة ٕاحاطة بسبب أو ,@ Ø ã%باط ونور روحانيّـة قّوة بوسـيلة أو Ø ãæÊ»ا� اُ	ذن

مطلقة@/ وقيّوميّة

َو2 َعه@, ß Òd ما بعَد له َبدَّ ْن Ò Òf وأَطْعنا@, عنا ß Òd ]كرهّن@, dَعْت ØFفل :@ ã| Fك فأ	ّول
ا;@/ كَ�َم َيْسمعوَن عاَء@, الدُّ ÛË Û½ال َيسمُع

www.attaweel.com



dع ٢٥٤

تُک Ö ÒGاخ وأنا الُقرآن@, َيْسَتمعوَن اّن ِمن نََفراً َعَجباً@, ُقرآناً عنا ß Òd ٕانّا :@ ã| Fك ãæوالثا
ا2ٔع�@/ ٕا(الَمٔ� عوَن مَّ َيسَّ 2 ,@ يُوحيى ا ßX فاسَتمع

يعاً@/ Òd كاَن ا; ٕانَّ Qادلک@, ã� الَّ َقوَل اُ; َع ß Òd َقد :@ ã| Fك والثالث

أمور@: ع�تبي  يتوقّف اXوضوع هذا ã| اXرام وكشف

اÇGوائـيّة ا	هـðازات بـوصول يـتحقّق Çا Ø̂ ٕا إ	نسـان@: ã| الكBم Êع Òº ـ ١
بـواسـطة الصوتيّة ا	هðازات تلک تنتقل Øj اُ	ذن@, Êخ ß¼ �ٕا ا¡اصلة وا¦ّوجات

ا�مجمة@/ Øµ �ٕا اُ	ذن@, ã|عصاب	أ

فـرض وٕاذا النفس@, هو الُمدَر@كات@: بسـائر وكذلک بأ	صوات الُمدِرك ـ ٢
بواسطته@, السمع يتحقّق لكيى اُ	ذن@, ã| ونظم وصّحة سBمة من فBبّد :@ اXاّديى Êُع Ú»ال

تامّاً@/ به إ	دراك ويكون فيه@, السامعة القّوة وتستويى

٣@ـ@@الُمدِرك@باXدَر@كات@وا¤سوسات@|ã  اXوجودات@ال=زخّية@@كا�ّن@والشياط 
هذا ويُشبّه اللطيفة@, ال=زخيّة وأ	عضاء الوسائط هو برزخه@: nعا ã|نس	إ وكذلک
فـٕاّن هذا ومع جسدانّية@/ 	 ج«Êنيّة ا	�خرة فٕاّن ,@Fوأهله والنّار ا�ـنّة nعا nالعـا

الروح@/ هو Ø ã�ص	أ Ø ã@ا¡قي الُمدِرك

آلة دون من ذاته ã| السميع ا£ّرد الروح نفس هو العقول@: nعا ã| الُمدِرك ـ ٤
Uلوقة ا Øu@أ وبينه@ٕاّ	 بيyا 	@فرق إ	Gّية@, الصفات@وأ	Êºء مَظهر nالعا وهذا وواسطة,
هـو ٕاّ	 ٕاله 	 القيّوم وا¡ّق والباطن والظاهر وا	�خر أ	ّول هو fوا ذاتاً@, وTدودة

/@oالرح الرaن العزيز

وهـو والذاتـيّة وا�«Êنيّة اXاّدية ا¡دود عن ه Ø�Xا هو وجّل عّز fا ٕاّن ـ ٥
اXدرك@/ ا¤يط اXريد ّ ا¡يى ّ أ	بديى Ø ã�أ	ز
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وأبـعاد الزمان بأبعاد Tدودة هيى ã?ّال اXاّدة nعا من وأع� أ@ك= �تعا فهو
من ال=زخ nعا ã| ã?ّال أ	بعاد من وأ@ك= وأع� وحدودها@/ الذاتيّات وأبعاد اXكان
ا¡دود وأع�من وأ@ك= فيه@/ الذاتيّة ا¡دود ومن عاXه ã| والطوليّة العرضيّة ا¡دود

العقل@/ nعا ã| الذاتيّة

ا¤يط@/ القيّوم اXريد وهو اXطلق والنور اXطلق ّ ا¡يى فهو

ويسمع البا¼Íة@, Mاّسة يري ووسائط@, بوسائل الدنيا ã|يعيش إ	نسان ـ ٦
بالذائقة@, ويذوق جل@, بالرِّ ويتحّرك باليد@, ويبطس باللسان@, وينطق السامعة@, Mاّسة
ويلمسMاّسة التنّفس@, ويتنفّسPهاز اGاضمة, Pهاز ويتغّذي الشامّة, @Mاّسة ØË¿وي
ٕاّ	 فـzا والعيش ا¡ياة ٕادامة Zكن و	 الدنيا@, ا¡ياة هيى وهذه وهكذا@/ الBّمسـة@,
ٕادراك Zكن و	 اòمسـة@, ا¡واّس بواسـطة ٕاّ	 فzا إ	دراك يتحـقّق Bف بوسائط@,

ٕاّ	@/ ليس اُ	ذن@, بواسطة ٕاّ	 أ	صوات

فيصعب بالوسائط ومعاي¿ÇÎا أمورها Qريى ا Ø̂ ٕا الدنيـا ا¡ياة كانت وØXا ـ ٧
وا	سـتفادة بـالوسائل والعمل الوسائط tيّة وJتاج ا¡ـياة@, دوام ويشكل العيش
وIقّق النتيجة حصول Oلو 	 هذا ومع زaة@, وIّمل تكلّف �ٕا والقوي بأ	سباب

ã| اليـق  ÇIصيل فـيكون 	زمة@/ ¾Ìائط وفقدان موانع وقوع ٕامكان عن اXقصود
إ	شكال@/ غاية ã|حساسات	وإ إ	درا@كات ã|و والقضايا اُ	مور

الُمدَر@كات ã| ØDس و	 اXأخوذة النتائج كانت قليلة الوسائط كانت Fّوكل ـ ٨
أقـّل ال=زخ nعا ã| والGّدد فا	شتباه مسّلمة@/ م¿Îودة متيقّنة اòمسة@: با¡واّس
تـاّم و¾ÇÎود مـطلق علم الBّهوت nعا ã|و بالكلّية@, منتفية العقل nعا ã|و @كث�اً@/

كاملة@/ وٕاحاطة

برزخـيّاً أو ماّدياً nعا ّ أيى ã| ونيّة عمل وكّل أ	شياء وقاطبة اُ	مور فجميع
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و	 مكان و	 زمان Jجبه 	 وأ	بد@, أ	زل ã| ,@�تعا لديه حاÍÈة عنده م¿Îودة
والغرب وال¿Ìق سواء@, عنده وأ	بد فأ	زل واسطة@, و	 حجاب و	 حّد و	 بُعد
فاردة@, وبنسبة واحد بنحو وحضوره بعلمه Tاطة اòلق وطبقات غ�متفاوت@, لديه

عنده@/ بُعد يتصّور و	

الروح وذلک روحاً@, نوع ّ أيى من حيوان لكّل أعطي قد وجّل عّز fا ٕاّن ـ ٩
Rصوصيّات Ø�ويتج Øñيتم نوع كّل ã.ف وأ	شخاص@, أ	نواع اختBف OتلفMسب
له ّ قويى روح يُعطي إ	نسان ã|و والضعف@, والقّوة بالشّدة ويتفاوت خاّصة@, وصفات
ا¡ياة جهة من والGبية التgيل قدرة وفيه واُ	خروّية@, الدنيويّة اُ	مور إدارة استعداد

العقل@/ nعا �ٕا اXاّدة nعا من Ø}Gي أن استطاعة وله الروحانّية@, وا¡ياة اXاّديّة
وبلحاظ ا¡يوانات@, سائر عن Zتاز الروحيى Ø ã%التكوي ا	ستعداد هذا فبسبب
متناسبًة تكويناً@, خلقوا الّذين اBXئكة عن Zتاز والرياضة@: بالعمل استعداده تgيل
�ٕا أو ال=زخ �ٕا يصل أن �ٕا وسلک@, عمل ما جزاء له فٕاّن ال=زخ@, nعا سنخ ã|و

Gم@/ ما �ٕا مضافاً العقل@, nعا
ليس ا¡ـيوان فٕاّن ا¡ـيوان@: دون إ	نسان ã| Ì¿¡ا حقيقة يظهر وwذا ـ ١٠
وtذيبه وتgيله وتزكيـته الروح وتربية اXاّدة وراء ما nعـا �ٕا التوّجه استعداد له
للحياة خلقوا قد م Øu@	ٔ ا	�خرة@, nعا ã| ¡¿Ìهم مع% Bف ا	�خرة@, nعا�ٕا والسلوك

ّ طبيعيى Pريان ,@ ØÌ¾ خ�أو من عملوا ما Mسب حياtم @امتداد ã| َزون ÔN وهم الدنيا@,
/@ ّ ٕاG×يى

وبـلحاظ التكـوينيّة فطـرته ÏÉقت[ له 	@بّد اXتنـبِّه@: العاقل فإ	نسان ـ ١١
وكـFل@, وصBح �خ له ما �ٕا ويتوّجه نفسه@, vّذب أن ,@ ّ الروحيى Ø ãçالذا استعداده
النورانّية@, الروحيّة با¡ياة وJيي ا	�خرة@, بعيش ويعيش له@, ُخِلق ¼Íاط ã|@ويسلَک
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٢٥٧ dع
ا¡قائق ٕادراك Iصيل ã| وxNد ا	�خرة@, nعا بلذائذ الدنيا@وسيلة@ٕا�الوصول وNعَل

ا¡ّقة@/ واXعارف
dيع بذاتـه �تعا أ@نّه Fك بواسـطة@, 	 بذاته �بصـ �تعا fا أّن فظهر ـ ١٢
والوسائل ال¿Ìائط �ٕا ال«Êع ã| �تعا له حاجة Bف بطش@, وذو ومريد فّعال وبذاته

/@Ë»ا� nعا ã| الBّزمة

ا¡س%@/ وأ	Êºء العليا الصفات له وQّرده@: تفّرده ã| �تعا فهو
وجوده@/ وفضله وتكوينه خلقه �ٕا بالنسبة وملحوظات اعتبارات كلّها وهذه

عنه@/ الصفات Ô ã.ن له إ	خBص وكFُل
صوت ظهوُر ُيBَحظ السمع ã| أّن والعلم@: وإ	بصار ال«Êع ب  والفرق ـ ١٣
التوّجه ٕابتداًء يBحظ إ	بصار ã|و إ	دراك@/ وJصل ٕاليه يتوّجه j أّوً	 القلب ã| ولو
فهو العـلم وأمّا عدمـه@/ أو ÍÒ½بÇXا ã| تظاهر �ٕا نظر دون من وٕادرا@كه الُمبَصر �ٕا
Bفـ ,@ ßnالعـا من إ	دراك قصد أو اXعـلوم ظهـور �ٕا نظر دون من مطلـق انكشاف

العلم@/ ã| خصوصيّة

:@ ã| Fك oالعل ـ Ëºبٕا مقروناً hالكر القرآن ã| ـ ميع السَّ ـ ُيذكر ما كث�اً ـ ١٤
/@oالَعل ميُع السَّ ٕانَُّه ,@ ÓDَعل يعاً Òd;ا وكاَن

للحكم@/ ÓDكIو له تأ@كيداً يكون واXقيّد اòاّص بعد اXطلق أو العاّم ذ@كر فٕاّن

:@ ã| Fك :@�البص ـ Ëºبٕا ُيذكر وقد

/@١٣٤ . ٤ ـ َبص�اً يعاً Òd اُ; وكاَن ِخرة Ð2وا نيا الدُّ ثواُب ا; فِعنَد
/@١١ . ٤٢ ـ الَبص� ميُع السَّ وهَو ٌء ãÏ Ò¾ َكِمثِلِه لَيَس

.@٤٠ ـ الَبص� ميع السَّ هَو ا; ٕانَّ ء ãÏ Ò¿ب 2@يقضون دونه ِمن َيْدعوَن والَّذيَن
/@٢٠
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dک ٢٥٨

/@٧٥ . ٢٢ ـ Õَبص� يٌع Òd ا; ٕانَّ النّاِس وِمَن ُرُسً� ا�Xئكَة ِمن ã= َيْصطَ ا;
/@٦١ . ٢٢ ـ َبص� يٌع Òd ا; وٕانَّ اللَّيِل ã| اَر Úyال Ôªويُو

ٕاشارة وهذا وحgه@, وتقديره �تعا fا بفعل مربوطة خاّصة موارد ã| وذلک
الطـرف@, مـن وطلب ظهور جهة ا�هتان@: فيه يBحظ منه ويظهر يصدر ما أّن �ٕا
التوّجه ã| وتقدير oكI �ٕا Fومرجعه ,@�تعا fا جانب من ٕاليه ونظر توّجه وجهة
ÏÉقتÇ[ وٕا@كFله ا¡كم وٕا[ام القضاء جهة ã| oكIو وا	ستقضاء@, الطلب جهة �ٕا

وأري@/ ُع Òdأ ا Ôgَمَع ã� انَّ افا ÒH 2 @:@ ã| Fك وهذا اXورد@,
/@١٧٩ . ٧ ـ wا َيْسَمعوَن 2 آذان م Ô ÒGو ـ وأمّا

/@٢١ . ٨ ـ َيْسَمعون 2 وُهم عنا ß Òd قالوا

سامع@/ �غ فهو يدرك n وٕاذا إ	دراك@, هو ال«Êع ٕاّن قلنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dک@:
والَمسموكات@: ارتفع@, ٕاذا dک يقال العلّو@, ع� يدّل واحد أصل dک@: ـ مقا
واÊ»ßXك@: عال@/ أيى ساِمک@, وَسنام اعُل@/ أيى ْک Ôdوا الدرج@/ ã|ک Ò Òd ويقال Êوات@, Ø»ال

َمک@/ السَّ أ	صل@: وبايَن الباب عن شّذ ا ØWو البيت@/ به dكَت ما

الرا�@, Êك ßº Ê@كاِن ßº وYا القمـر@, منازل من Sم Êك@: Ù»وال ـ ٤٤٤ ا	شتقاق
أسفله@/ �ٕا أعBه مَسافة البيت@: ُک Ö Òdو سامک@/ فهو ارتفع ء ãÏ¾ وكّل أ	عزل@/ Êك ßºو
وَسنام ُسـموكاً@, ارتفع@, ُء@: ãÏ¿ال وdک رفعها@/ كاً@: Ö Òd الّسـFء fا dَک ـ صحا
البـيت@: ُک Ö Òdو الدرجـة@, ã| اصَعْد أيى Öh الرَّ ã| ْک Ôdُا ويقال عال@/ أيى تامک سامک
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٢٥٩ dک
اÇXاء@, خلق من َمک والسَّ البيـت@, به يُسَمُک باء Òòا ã| يكون عود واÊ»ßXك@: سـقفه@/

كة@/ Ò Òd الواحدة

أسفله �ٕا أعBه ب  ما وهو وغ�ه@, البيت ُک Ö Òd ْمک@: والسَّ ـ ٤٦ . ٣ ا�مهرة
والنـجوم فيه@/ dكت فقد فيه صعدت ء ãÏ¾ وكّل طويل@/ َمْسموك@: ورجل بلغ@/ ما

اXرتفعة@/ وامک@: السَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Oتلف اXسافة ومقدار ا	رتفاع@, مسافة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
	رتـفاع ِم«Êك وهو ]قداره مسـافة باء Òòا فلُعود واXوارد@, اXوضوعات باختBف
أو Sم لكلِّ أو نام السَّ أو للبيت ا	رتفاع مقدار وهكذا ,@ Ø مع مقدار وللدرجة باء@, Òòا

Sوم@/
/@٢٨ . ٧٩ ـ َفَسّواها َكها Ö Òd َرَفَع َبناها Êُء Ú»ال أِم َخلقاً أشدُّ Ôrأ@أن

ال«Êء@/ من أع�طبقة امتداد �ٕا أ	رض من ال«Êء ارتفاع مسافة وهو

Vموع يشمل ْمک السَّ فٕاّن وغ�ه@, الرفع دون باXاّدة �التعب لطف ظهر وwذا
Êوات@/ Ø»ال ب تلک وما حيثVموعها@, من Êوات Ø»ال طبقات

ارتفاعه يكون مورد ã| كان إ	طBق هذا فلعّل َمک ع�السَّ اXاّدة ٕاطBق وأمّا
موك@/ السُّ أنواع بعض ã| Fك أزيد@,

أفB@كها@: وتقدير حركxا oتنظ يراد Êوات@: Ø»ال تسوية وأمّا

فـلٍک ã| وُكـلٌّ ار Úyال سـابق اللَّْيُل و2 الَقَمـر ُتدرك أن ا ÒG َينبغيى مُس الشَّ 2
/@٤٠ . ٣٦ ـ@ َيسبحون@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ØËº ٢٦٠

:@ ØËº
Øj وغ�ه@, كالثقب ء@, ãÏ¿ال ã| مَدخل ع� يدّل فيه اXّطرد أ	صل :@ ØËº ـ مقا
اòياط@/ ØË Òº ã| امل يلج Øح� ـ ء ãÏ¿ال ã| الَثقب :@ ØË Û»وال@ ØË Ú»ال ذلک fن منه@/ يشتّق
خBف ا�«Ëويُداخله ã|يرسب ٔ	@نّه بذلک يى Ùdو وَضّماً@/ فتحاً يقال القاتل@, :@ ØË Ú»وال
يكـون 	 باُنس تداخل ا Øu@	ٔ بذلک يت Ød ا Ø̂ وٕا اòاّصة@, والساّمة@: ُيذاق@/ ا ØW غ�ه
:@ ØË»وال بقّوة@/ مُداَخلة أ	جسام تداِخُل أيضاً ا Øu@	ٔ ا¡اّرة@, الر´ موم@: والسَّ لغ�ها@/
َتداَخلوا@/ بيyم أصلح فٕاذا يتداخلون@, و	 يتباينون م Øu@أ وذلک ب الناس@, إ	صBح

ٔ	هل لغة ØËÉوال Êم@, ßºو وم Ôd وbعه أ	@ك+@, ã| بالفتح يقتل ما :@ ØË»ال ـ مصبا
:@ ØË Ú»وال /@ ØË»ال فيه جعلت من@باب@قتل@: َسّماً الطعام وdمت /@o]@ ã%لبÌ»والك العالية@,
ويكون للفعل@, مصدراً يكون والَمسّم@: Êºم@/ وbعه الثBث@, اللغات وفيه إ	برة, َثقب
مyا@, باطنه وRاُر َعرقُه يَ=ز ã?ّال ثقبه البدن@: ومَساّم مَساّم@/ وا�مع النفوذ@, موضع
و	 ØË»َي ما شاش Òòا من والسامّة خفّية@/ خروقاً فzا ٔ	ّن مَساّم يت Ød :@ ّ أ	زهريى قال
الر´ موم@: والسَّ سواّم@/ وا�مع ٕاËºفاعل@, فهيى والزنبور@, كالعقرب ه Ød يقتل أن يبلغ

بالyار@/ ا¡اّرة

وقد واُ	ذن@/ أ	نف وثقب إ	برة َكْخرق ضّيق@, َثْقب كّل :@ ØË Û»وال ØË Ú»ال ـ مفر
يتداخلون الّذين خلُل الدُّ Gم يقال الّذين للخاّصة السامّة ومنه فيه@/ دخل أيى َسـمَّه
تأثـ�ه بلطف فٕانّه الفاعل@, مع% ã| مصدر وهو القاتل@, :@ ØË Ú»وال أ	مـر@/ بواطن ã|

البدن@/ بواطن يدخل

/@ ØËº فيه مَْسـموم ء ãÏ¾و Êم@/ ßº وbـعها القـاتل@, :@ ØË Û»وال ØË Ù»وال ØË Ú»ال ـ لسا
السـام واXعروف اXوت@, والسامّة /@ ØË»ال فيه جعل الطعاَم@: ØËºو /@ ØË»ال سقاه ه@: Ødو
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٢٦١ ØËº
وا�Çمع وَثْقبه@, َخْرقه ه@: Ø Ôdو ء ãÏ¾ كّل ØË Òºو الثَّْقب@/ :@ ØË Ú»وال هاء@/ Bب oXا بتخفيف
شـّده@/ َسـّماً: وَسـمَّه أصلح@/ َسّماً@: ØË Ô»َي القـوم ب  ÚË Òºو Çياط@/ ßòا ØË Òº ومنه وم, Ôd
وصفة@, ÓÊºٕا تكون اراً@, Òu كان@أو Bًلي الباردة وقيل@هيى تؤّنث@, ا¡اّرة@, ´ الرِّ موم@: والسَّ

/@mÊ Òº وا�مع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

خرق �ٕا ينxيى Mيث الشـديد النفوذ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ	صل أّن
اXتحّصل وا	ختBل إ	برة@, من حاصل ثقب ع� تطلق القيود هذه وبلحاظ وثقب@/
البـBد ã| ا¢Çلّة اÇXؤثّرة النافذة ا¡اّرة الر´ وع� البـدن@, ã| ا¢صوصة اXاّدة من
أمـور ã| النـافذين èالقـر ذويى وع� غ�ها@, ã| الشـديدة الباردة والر´ العربّية@,

/@�وتأث ØãÏºأسا نفوذ �ٕا انxت ٕاذا تشديدها أو أمور وع�ٕاصBح شخصّية@,

اÇXع% وعـ� واÇòرق@, الشديد النفوذ وهو ّ اXصدريى ]عناه يستعمل ØË Ú»فال
واXنفذ@/ الثقب وهو النفوذ ذلک من يتحّصل ما وهو ّ إ	dيى

/@٤٠ . ٧ ـ ياط ßòا ØË Òº ã| َمُل Òا َيلَج Øَح� نّة Òا َيْدُخلوَن َو2

هنا واXراد ونظمه@, ونضجه و[امه كFله حّد �ٕا بلغ ء ãÏ¾ كّل ٕانّه ا�مل ã| قلنا
مَنفذ ã| وروده Wكن �غ أ@نّه ومعلوم وأمثاGا@, السفينة به تشّد ا¤كم الّضخم ا¡بل

للخياطة@/ ثقب ßXا أو إ	برة ثقبه ما ã|
واXاّديّة @الظلمة ã|@توّغلهم بلحاظ الكفّار حيث@ٕاّن التشبيه@: ã|@التناسب .O	و
Bف والّصفا@, والنورانيّة والروحانيّة اللطافة عن مبَعدون وأ	خBق@, أ	عFل وسيِّئات
وهـذا والروحـانّية@/ والرÇaة واللطف النور دار هيى ã?ّال ا�نّـة وب  بيyم تناسب

دقيق@/ ع�منفذ ضخم حبل @كدخول
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ØËº ٢٦٢

ناِر ِمن قبُل ِمن َخَلقناه واانَّ َمْسنون ٍأ Ò Òaِمن َصلصال ِمن ا2ٕنساَن َخَلقنا وَلَقد
/@٢٨ . ١٥ ـ موم السَّ

النوع@, من الواحد وهو منه@, فاعل وا�اّن ,@Gالس ]ع% أ@نّه ا�ّن ã| مّر وقد
وهو فَعول موم والسَّ الط @/ من ا¢لوق إ	نسان مقابل ã| النار ماّدة من ا¢لوق وهو
البدن@, منافذ ã| النافذة الشديدة ا¡ارة الر´ مصاديقه ومن النفوذ@, شّدة ã| يكون ما
اXأخوذ اXادة فتكون والنفوذ@: اللطافة غاية ã| الر´ من اXتحّصلة ا¡رارة كانت وØXا

ٕا�الط @/ بالنسبة نافذة لطيفة ا�ّن مyا

إ	نس@/ خلق قبل كان ا�ّن خلق أّن ع� الكرZة ا	�ية وتدّل

/@٤٣ . ٥٦ ـ o Òaو وم Òd ã| Êل Ù¿ال أصحاُب ما Êل Ù¿ال وأصحاُب

موجودة شديدة حرارة oم Ò¡وا اòارج@, من متوّجه نافذ حاّر جريان موم السَّ
ا¤ّل@/ ã|

Fك اXظلمة@, وأ	هواء اXضلّة والسيِّئات اòبيثة Ëأ	عFل Ø»Q هو موم السَّ ولعّل
القلبّية@/ الرذيلة وأ	خBق الفاسدة النيّات Ë Ø»Q هو oا¡م أّن

َعَلْينا اُ; نَّ Ò Òf Òُمشِفق� أهلنا ã| ُكنّا ٕانّا قالوا َيَتساَءلوَن َع�بَْعض م ÔÎ ÔÉبع وأقبَل
/@٢٦ . ٥٢ ـ موم السَّ َعذاَب وَوقانا

ا Ú̂ @ٕا ـ والذنـوب ãÏ¼عاXوا الفاسـدة أ	عFل من والتقوي اòـوف نتيجة هذا
/@١٦ . ٥٢ ـ َتعملوَن Ôrُكن ما َزون ÔQ

ãÏ¼عاÇXوا اXنحرفة والتعّديات الظاXة وأ	عFل اXاّدة ب  Dف التناسب فظهر
wا@/ التعب�ولطفه حسن وثبت ا	عتدال@, عن اòارجة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٦٣ dن

dن@:
وُظهران@/ َظهر مثل نان Ôd وا�مع ,sوالغ لéالبقر من ما@يعمل السمن@: ـ مصبا
ويتعّدي وشحُمه@/ ¡مه ك+ ٕاذا قُرب@: باب من لغة@: ã|و َتِعب@, باب من يَْسَمن َن ß Òdو
وامرأة Êن@, ßº وbعه ,@ Òd فهو منه@, Ëºٕا ِعَنب@: وزان َمن والسِّ وبالتضعيف@, باGمزة

أ	صنام@/ تعبد فرقة َمينة@: والسُّ أيضاً@/ Êن ßº وbعها ينة@, Òd
هو يقال َمن@, السِّ ذلک من زال@/ ÔGوا مر الضُّ خBف ع� يدّل أصل dن@: ـ مقا
يقولونه ا¨ن أهل ٕاّن يقال@: كBم أ	صل هذا عن شّذ ا ØWو هذا@/ من ْمن والسَّ /@ Òd

الت=يد@/ والتسم @: بّردته@, ٕاذا َء@: ãÏ¿ال نت Ød يقولون العرب@, دون

ِسـَمناً يَْسَمن ن ß Òd اXهـزول@, خBف م @: والسَّ زال@/ ÔGا نقيض ـَمن@: السِّ ـ لسا
قيل ِخلقًة@: َمن السِّ كان ٕاذا@ :@ ãæاللحيا قال Êن@/ ßº وا�مع ,@ Òdو ساِمٌن ء ãÏ¾و Êنة@/ Òºو
يأ@كلْک@/ كلبَک َسـمِّْن ـ اXثل ã|و يناً@/ Òd جعله نه@: وَسـمَّ َن@/ Òdأ وقد مُسِمن رجل هذا

ã| ـَمن@/ للسِّ يُـتّخذ دواء ـمَنة@: والسُّ كذلک@/ وجده أو dيناً طلبه َء@: ãÏ¿ال واستَْسَمن

ã| هذا كان لو بطنه@: �ٕا بٕاصبعه ويؤميى  Òd لرجل يقول :@��ص Ø ã)الن عن حديث
يكـون وقـد للـَبقر@, بـد@, الزُّ ِسBء ,@éّالل ِسBء ْمن@: والسَّ لک@/ خ�اً لكان هذا �غ
عمله َمْسمون@: فهو ناً@, Ö Òd يَسُمنه الطعام ن Ò Òdو نان@/ Ôdو ون Ôdو ن Ôdأ وا�مع للِمعزي@,
Fك ن@, Ö Òd ذو ساِمٌن@: ورجل من@/ بالسَّ لتّه وأdنه@: نه Ødو qÔòا ن Ò Òdو به@/ ولَتّه ْمن بالسَّ

	ِبن@/ تاِمٌر رجل يقال

نُته@: Úd وقد ْمن@/ بالسَّ له أدمَت ٕاذا له@: نُت Ò Òd ّكيت@, السِّ ابن ـ ٢١ . ١٣ الxذيب
وقـال ـْمن@/ السَّ Gم يوَهب أن يطلبـون أيى َيْستسِمنون@: وجاءوا ْمن@/ السَّ زّودته ٕاذا
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dن ٢٦٤

ناً@/ Ö ßd يَْسُمن ن Ô Òd والفعل زال@/ ÔGا نقيض ْمن@: السِّ الليث@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بأنواع وOتّص والضعف@, زال ÔGا يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
ناً Ò ßd يَْسَمُن ن ß Òdو طبيعياً@, نُه Ò ßd كان Òd ٕاذا فهو يَسُمن ن Ô Òd فيقال وإ	نسان@, ا¡يوان
مُسِمٌن@/ فهو يُسِمُن Çَن Òdأ وهكذا و	حقاً@, عرضيّاً كان ٕاذا ٌن@, ß Òd فهو تعب باب من

اGيئة@/ ود	لة الصيغة Mسب هذا

بـðايـد ٕاّ	 	@يـتحقّق َمن السِّ ٕاّن بل الشحم@, يBزم ا¡يوان ã| َمن السِّ ٕاّن Øj�ع ال«Êنة يطلق اللحاظ وwذا الداخلّية@: أ	عضاء وأطراف البدن داخل ã| ْحم الشَّ
ع� يطلق أيضاً ْحم الشَّ أّن Fك Vازاً@, أو َمن السِّ ضمن ã| ٕاليه النظر كان ٕاذا ْحم الشَّ

/@ Òd أيى oشح ٕانّه فيقال َمن@, السِّ

/@ ٨ . ٨٨ ـ ُجوع ِمن ã�يُغ َو2 ُيسِمُن 2 ِمنÍÒÈيع ٕا2ّ َطعاٌم م Ô ÒG لَيَْس

وضعفهم@/ جوعهم يرفع 	 بل يُقّوvم@, و	 واقتدارهم قّوtم ã| يزيد 	 أيى

/@٢٦ . ٥١ ـ à� Òd بِعْجٍل فجاَء ٕا(أهله اَغ فر

والعجل@/ الروغ ـ راجع ـ لBٕطعام به جاء سنة@, [ام قبل البقر ولد الِعجل@:

.@@١٢ ـ ِعجاف َسبٌع يأ@كلهّن Êٍن ßºبََقرات َسْبع ã| أفِتنا ّديق الصِّ ا Ûv@أ يوسُف
/@٤٦

والعجف أعجف@, أو َعْجفاء أو َعِجفة والِعجافbع نة@, ß Òd أو ينة Òd bع Êن@: ßº
زال@/ ÔGوا ]ع%الضعف

اXع%اXذكور@/ أصالة ع� يدّل الِعجاف@: مقابل ã| Êن Ù»ال فذكر
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٢٦٥ dو
با	لðام@/ 	 بالتضّمن ْحم ع�الشَّ اXاّدة د	لة ٕاّن نقول أن و	@يبعد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

dو@:
ٕاذا اُ	مـور@: ã�مـعا �ٕا ته ØY ْت Òd يقال@: ومنه /@Bع ّواً@: Ôd يَْسمو Ê Òº ـ مصبا
وقال وتؤّنث@, تذّكر :@ أ	نباريى ابن قال لBٔرض@, اXظلّة وال«Êء وال¿Ìف@/ العّز طلب
وَسحابة@, َسحاب مثل Êوة Òº bع وكأ@نّه ع�مع%السقف@, وهو التذك�قليل الفّراء@:
ع� ّ يى Ô Ôd وbعها مع%السحابة@, ã| ا Øu@	ٔ مؤنّثة اXطر@, وال«Êء@: Êºوات@/ ع� عت Ôbو
Êºء@, الفرس لظهر يقال Ø?ح Êºء@, مظّل عال وكّل مذّكر@, السقف@, Êء@: Ø»وال ُفعول@/
اعتباراً ّ وÊºويى ع�لفظها@, باGمزة ,@ Ø ãPÊº ٕا�ال«Êء والنسبة ال«Êء@/ من ل ÙN يُ ـ ومنه
Yزته :@Ëº	ٕوا لBٕ¡اق@/ كانت أو Bًأص أو بدً	 كانت ٕاذا اGمزة حكم وهذا بأ	صل@,
ُيرّد أ@نّه عليه والدليل الُعلّو@, وهو مّو السُّ من وهو قُفل@, أو ل ßa مثل و ßd وأصله وصل
منه فالناقص هذا وع� وأÊºء@, ّ Çيى Ò Ôd فيقال ,@�التكسـ وbع �التصغ ã| أصله �ٕا
ا¤ذوف موضع عّوضوا لو م Øu@	ٔ القياس وهو عyا@, عوٌض واGمزة ٕافع, ووزنه الBّم,
العBمة@, وهو Ëºو أصله أّن �الكوفيّ ٕا بعض ذهب أو�بإ	ثبات@/ ا¤ذوف لكان
ٔ	@نّه ضعيف@, وهذا قالوا اعل@, فوزنه هذا وع� اGمزة@, عyا وعّوض الواو فحذفت
ولو أسـميته@, تقول ؤ	@نّک أوسام@, ا�مع ã|و ,@oوس �التصغ ã| لقيل كذلک كان لو
عليه@, ÓFعل له ÓÊºٕا جعلته بزيد وسـّميته زيداً وسـّميته وdته@/ لقلت السمة من @كان

بذلک@/ هو وتسّمي

/@Bع ب½Íه@: Êºو علوت@, ٕاذا dوُت يقال العلّو@, ع� يدّل أصل dو@: ـ مقا
Êوة Òºو Êوًة@/ Òº َشـوله عـ� َسطا الفحل@: Êºو استثبّته@/ Ø?ح ارتفع شخص@: ã� Êºو
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dو ٢٦٦

Êºًء@/ واXطر Êºًء@, السحاَب تُسّميى والعرب Êو@/ Òº وا�مع شخُصه@, ء@: ãÏ¾ وكّل اBGل
لظـهر يـقال Ø?ح Êºء@, مُِطّل عال وكّل البيت@/ سقف Êء@: Ú»وال الشخص@/ وال«Êءة@:
Ø?حـ ال«Êء نَـطأ ِزلنا ما ويقولون Êºًء@/ النبات يسّموا Ø?ح ويتّسعون Êºء الفرس

ٔ	@نّه العلّو@, من وهو dو@, ـ Ëºٕا ـ أصل ٕاّن ويقال واXطر@/ Bٔالك يريدون ـ أتينا@كم
ع�اXع%@/ ود	لة تنويه

ف«Êء دوuا ٕا�ما بإ	ضافة Êºء كّل بعÎÉم@: قال أعBه@/ ء ãÏ¾ كّل Êºء ـ مفر
Êºء اXطر يى Ødو أرض@, Bب Êºء ا Øuفٕا العليا ال«Êء ٕاّ	 فأرض فوقها ٕا�ما وبإ	ضافة
ٕامّا Êºًء النبات يى Ùdو بأ	رض@/ يقع n ما Êºًء يى Ùd ا Ø̂ ٕا بعÎÉم@: قال مyا@, òروجه
لBٔرض اÇXقابل وال«Êء أ	رض@/ عن 	رتفاعه وٕامّا Êºء هو الّذيى اXطر من لكونه
ال«Êُء فسّواهّن@, Êء Ú»ال @�سَتوي@ٕا( Ú Ôj ـ وا�مع ويستعمل@للواحد يذّكر, وقد مؤّنث@,

الّذيى ا�نس أÊºء من راه ÒV Nريى وما الشجر ã| كالنخل ا Øu@أ ذلک ووجه به@/ منفِطر
ما Ëº	ٕوا ,@ ã�العا الشخص Êوة@: Ú»وال وا�مع@/ الواحد بلفظ عنه =Oو ويؤّنث يذّكر
ومعرفة به@/ فيعّرف اXسّمي ذ@كر رفع به الّذيى وهو ٌو@, ßd وأصله ء@, ãÏ¿ال ذات به يعرف
له تعلم هل وقوله /@�الضم ã| صورته وحصول اXسّمي ]عرفة ٕاّ	 	@Iصل أ	Êºء
اXع% وليس التحقيق@, ع� صفته يستحّق وموصوفاً ٕاdه يستحّق له نظ�اً أيى ـ اً يّ ß Òd

بٕاdه@/ يتسّمي من Qد هل

Êºء@/ = آراميّة �يا Ò ßc� ـ قع

/@Ëºٕا = آراميّة �Ê ß¾�
أÊºء@/ = �يت ßc�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٦٧ dو

والتحقيق@:

به@/ Tيطاً آخر ء ãÏ¾ فوق مرتفعاً كان ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
Êء Ú»ال wيئة وتعّربت والع=ّية@, وال«Ìيانيّة أ	راميّة من مأخوذة تري Fك اللغة وهذه

/@Ëº	ٕوا

اليـاء حذف بعد مyا@, اXأخوذ اXاّدة ع� زيدت للوصل@, Ëº	ٕا ã| فاGمزة
مّو@/ السِّ و	 Ëºالو 	 ,@Ê ß¾ هو Ëº	ٕا كلمة فأصل ,@Ê ß¾ ـ مyا

وغ�Yا@/ والتسّميى كالتسمية ـ مشتقّات مyا اشتّقت Øj
يا@/ Ò ßc من اXأخوذة Êء Ò»ال ماّدة �غ اXاّدة فهذه

مـن ذ@كرنا ما وهو واحـد@, مفهوم �ٕا اللّغتـ  مرجع بأّن نقول أن و	@Zكن
Iت اXسّمي ويستقّر بمسّماه كذلکJيط Ëº	ٕا فٕاّن ء@, ãÏ¾ فوق وإ	حاطة ا	رتفاع

به@/ ويُدعي Ëº	ٕا عنوان

والفوق@: Ø ã}والر والصعود والعلّو ا	رتفاع ومواّد اXاّدة هذه ب  الفرق وأمّا

اòفض@/ ضّد وهو فوقه@, ما �ٕا التسفّل بعد موضع عن زوال الرفعة أّن

ويغلب موضع عن والزوال ٕا�التسفّل نظر دون من نفسه ã| ملحوظ والعلّو@:
وا	قتدار@/ القهر عليه

باXكان@/ وOتّص مكان@, �ٕا مكان من ارتفاع والصعود@:

معنويّاً@/ أو ماّدياً بالتدريج درجة بعد درجة صعوداً يفيد :@ Ø ã}والر

BRف ء@, ãÏ¿ال من ليس وهو اXكان@, ظروف من وهو التحت يقابل والفوق@:
وأ	ع�@/ العلو
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dو ٢٦٨

الفـرس وظهَر نزوله حال واÇXطر والسحاب وال«Êء السقف مفهوم أّن فظهر
أ	صل مصاديق من كلّها والشخصيّة الفحل Êوَة Òºو أ	رض ِمن Iته ما �ٕا بالنسبة

ذ@كرناه@/ الّذيى

ٕا( �سـَتويى Ú Ôj ماًء@, Êِء Ú»ال ِمَن وأنَزَل :@ ã| Fك ّ ماّديى Tسوس ٕامّا ال«Êء ٕاّن Øj
َعلْيـنا َزعمَت F @كَ Êَء Ú»ال ُتْسـِقُط أو ِمْدراراً@, َعَليكُم Êَء Ú»ال ُيرِسُل َفَسـّواهّن@, Êء Ú»ال
Êَء Ú»ال ـنّا َزيَّ ٕانّا Êء@, Ú»ال ã| فَيْبُسطُه َسحاباً فُتث� فوظاً@, ÒT َسْقفاً Êَء Ú»ال وَجَعلنا @ِكَسفاً@,

ُدخان@/ وهيىَ Êء Ú»ٕا(ال اسَتويى Ú Ôj يَْوَم�@, ã| Êواٍت Òº َسْبَع الَكوا@ِكب@, بِزينة نيا الدُّ

وماّدtا الّسمىوات مبدأ وهو ع�الدخان الكرZة ا	�يات هذه ã| ال«Êء فأطلق
وع�ال«Êء الكوا@كب@, زينة فzا ã?ّال وع�الّسمىوات الّسبع@, وع�الّسمىوات أ	ّولّية@,
السحاب فzا ã?ّال وع�الفضاء اXاء@, منه النازل السحاب وع� كالسقف@, تُري ã?ّال

Êء@/ Ú»ال َجوِّ ã| ـ@@@ُمَسخَّراٍت

ٕا( Êء Ú»ال ِمَن ا2ٔمَر ُيَدبُّر Êء@, Ú»ال ã|وجِهک َتقّلَب َنري َقد :@ ã| Fك ّ معنويى وٕامّا
َشديداً@/ َحَرساً ُمِلَئْت َفَوَجْدناها Êَء Ú»ال سنَا Ò ÒX وأ نّا رض@, ا2َٔ

الBّهـوت nعا ã| هو بل اXاّدية@, Êوات Ø»ال هذه ã| يقوم ليس �تعا fا فٕاّن
وهو ا�ّن Xس وأّن والÊÉئر, ال«Ìائر ويشاهد والروحانّية@, اXاّدية nالعوا يدبِّر الُعليا,

ّية@/ اXادِّ ال«Êء ليسGذه وجوداً ال=زخ من

�ٕا النظر كان ٕاذا وأمّا لنا@, اXسكونة وٕا�أ	رض ٕالينا بالنسبة يBحظ ٕاذا هذا
xIا@/ ما �ٕا بالنسبة وÊºء فوقها ما �ٕا بالنسبة أرض مyا فكّل اُخر@: وSوم @كرات
,@Fyبي Dف :@�تعا بقوله Fuدو ØFع Ø=فيع معاً@: وال«Êء أ	رض �ٕا كان ٕاذا النظر أّن Fك@
,@F Òyبَي َوما رِض وا2َٔ واِت مى السَّ رّب رض@, وا2َٔ Êِء Ú»ال Òَب� ِر اXسخَّ حاِب والسَّ :@ ã| Fك@
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٢٦٩ dو
/@F Ôyبَي َوما ْرَض وا2َٔ واِت مى السَّ َخَلقنا َوما

ْرض@, ا2َٔ ã| وما واِت مى السَّ ã| ما ِ;ِ ُيَسبُِّح :@ ã| Fك ,@Fzف تعا�ـ بقوله Ø=يع وقد

وِ;ِ ْرض@, ا2َٔ ã| َوما واِت مى السَّ ã| ما َيعلُم اَ; ٕانَّ ْرض@, ا2َٔ ã| َوما واِت مى السَّ ã| ما لَُه
ْرض@/ ا2َٔ ã| َوما وات مى السَّ ã| ما َيسُجد

وأ	رض@, الّسـمىوات طـبقات ã| موجود فرد فرد وكّل أ	فراد Vموع ف�اد
يراد مyا طبقة كّل فٕاّن ,@Fzف وما وأ	رض الّسمىوات من وجود ذيى كّل يشتمل وهذا

غ�هم@/ أو عقل ذويى من ,@ ًBّTو حاّ	ً الطبقة@, تلک ã| يوجد ما Vموع مyا

Ø=فـيع أ	فـراد@, حيث من 	 ا£موع حيث من FموعهV �ٕا النظر كان وٕاذا
داَمت مـا ْرض@, وا2َٔ وات ـمى السَّ َخلق ã| ٕانَّ ْرض@, وا2َٔ وات مى السَّ ُملُک وِ;ِ هكذا@:

ْرض@/ وا2َٔ واِت مى السَّ رّب ْرض@, وا2َٔ واُت مى السَّ

وات مى السَّ ã|َمن أسلَم ولَُه ـ هكذا Ø=فيع :@Fzف العقول ٕا�ذويى النظر كان وٕاذا
الَغْيَب@/ ْرض وا2َٔ وات مى السَّ ã|َمن َيعلم 2 ْرض@, وا2َٔ

إ	فـراد بـصيغة Ø=فيعـ أ	رض@, مقـابل ã| ال«Êء مطلق �ٕا النـظر كان وٕاذا
ماًء@, Êء Ú»ال ِمَن أنَزَل رض@, وا2َٔ Êء Ú»ال َفَوَرّب Êء@, Ú»ال ã|2َو رض ا2َٔ ã| ء ãÏ Ò¾ :@ ãÏ»ا�ن

رض@/ وا2َٔ Êء Ú»ال zم َعلَ َبَكْت ا Òf
وات مى السَّ َربُّ َمن ُقل وات@, × Òd َسبَع َفَسّواهّن :@ ã| Fك العدد@, Fzف يذكر وقد
ا; َخـَلَق َكيَف مثَلهّن@, رض ا2َٔ وِمَن واٍت × Òd َسبَع َخَلَق اَ; ٕانَّ الَعرش@, وَربُّ ْبع السَّ

ِطباقاً@/ واٍت × Òd َسبَع

مرتبطة منظومات سبع ٕامّا العدد@: هذا من اXراد أّن وسبع@, أرض ـ ã| سبق
روحانّية@/ معنويّة وبعÎÉا ماّديّة بعÎÉا أو معنوية@, أو ّية@, مادِّ
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dو ٢٧٠

�ٕا ٕاشـارة يكـون أن Zكن وأ	رض@, ال«Êء ã| العدد هذا بأّن هنا@: ونضيف
اÇXوجودات nعا إ	نسان@, ا¡يوان@, النبات@, ا�Fد@, ـ@ الGتيب wذا السبعة nالعـوا

وا�=وت@/ العقل nعا اXلكوت@, nعا اXاّدية@, ا¤سوسة Êوات Ø»ال ال=زخّية@,

كّل فيكون بأرض@, وليس Êºء ا�=وت nعا أّن Fك فقط@, أرض ا�Fد nفعا
سبعاً@/ Fyم

هو وال«Êء ال«Êء@, قبال ã| سفل ØFع عبارة سبق Fك أ	رض أّن ذلک@: وتوضيح
جر Ò¡وا الGاب من أ	صيلة فا�Fدات معنويّاً@, أو ماّدياً Tيطاً@, ء ãÏ¾ فوق يرتفع ما

وأرض@/ متسفّلة كلّها والبحر Ø=وال واXاء وا�بل

ـ Êَء Ú»ال نَطأ زلنا ما ـ ع�أ	رض وIيط وترتفع تعلو وهيى النباتات وفوقها
/@Bٔالك أيى

َظهر ومyا وباطنة@, ظاهرة علzا اXرتفعة ا¤يطة اXسلّطة ا¡ـيوانات وفوقها
الفرس@/

مسّلط وهو وبالقّوة@, Ø ãçالذا استعداده وبلحاظ هو حيث من إ	نسان وفوقها
و¾Ìفه@/ وشخصيّته وتدب�ه wّمته ,@ Ó%ومع ظاهراً ع�ا¡يوان وTيط ومتفّوق

النـافذ اللطيف اXقتدر اXسّلط اXطلق ا�ّن من ال=زخيّة اXوجودات وفوقها
ط�@/ ِمن وَخلقتَُه ناٍر ِمن ã� خلقتَ منه Õخ� أنا ـ@ وقّوة وجوداً

اÇXتنّوعة وأهـالzا ا¢تلفة ها ]ـوادِّ يّة اXادِّ ا¤يطة اXرتفعـة Êوات Ø»ال وفوقها
Ôrأ أن ـ Ì¿الب علم ٕالzا يتناه nالكوا@كب@والثوابت@والسيّارات@و]نظومات و]Bي من

/@٢٨ . ٧٩ ـ وَسّواها َكها Òd َرَفَع َبناها Êُء Ú»ال أِم َخْلقاً أَشدُّ

النافذة الروحانيّة اللطيفة واXوجودات القويّة واXلكوت اBXئكة nعا وفوقها
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٢٧١ dو
�ومyم وقضائه أحكامه ٕ	جراء والوسائط fا ٔ	مر اXطيعة ا¡ا@كمة اXقتدرة اXسلّطة
ِمـَن واòارجُة أعناقُهم الُعليا ال«Êء من واXاِرقُة أقدامُهم ف� السُّ أ	َرض  ã| الثابتُة

والتفّوق@/ وا	عتBء وإ	حاطة وا	قتدار التسّلط حقيقة وهذا /@�م Ôuأركا أ	قطار

	 ã?ّال الكليّة ا¡دود تلک عن اòارجة وا�=وت ا£ّردة العقول nعا وفوقها
ذاتاً@/ Tدودون وهم عباده@, م Øu@أ ٕاّ	 وب الBّهوت بيyا فرق

مyا واحدة وكّل طباقاً@, بعض فوق بعÎÉا السبع@, Êوات Ø»ال طبقات هيى فهذه
وا�بل والبحر Ø=ال �ٕا تنxيى أن �ٕا xIا@, واقعة متسفّلة أرض فوقها ٕا�ما بالنسبة

أحييناها@/ اXيتُة رُض ا2َٔ م Ô ÒG وآيَة ـ والGاب واXاء
شأنه عّز الباريى اòالق سوي ØFع واضح �تعب وأ	رض@: Êوات Ø»ال أّن فظهر
ويشمل والعلوّية@, السفليّة اXوجودات قاطبة تعب�يشمل أحسن وهذا جBله@, وجّل

كّلها@/ الطبقات وNمع ا¢تلفة@, ]رات}ا ا¢لوقة اXمكنات bيع
ْرض@, وا2َٔ Êواِت Ú»ال ã| ما َيْعلَم يات@الكرZة@: ا	� بفضله اXنظور ع�هذا وتدّل

ã| ما ِ;ِ َسـبََّح ْرض@, وا2َٔ ـFواِت السَّ ã| ما وِ;ِ ,@ با¡ـقِّ ْرض وا2َٔ ـFوات السَّ َخَلَق
ْرض@, وا2َٔ Êواِت Ú»ال ُجـنوُد وِ;ِ ْرض@, وا2َٔ Êواِت Ú»ال ُملُک لَُه ْرض@, وا2َٔ Êواِت Ú»ال
َع� Ò= ÒO َوما ْرض@, وا2َٔ Êوات Ú»ال فاِطر الّلىهمَّ ْرض@, وا2َٔ Êواِت Ú»ال ã| الِكUياُء ولَُه

Êء@/ Ú»ال ã| َو2 ْرِض ا2َٔ ã| ٍء ÖãÏ Ò¾ِمن اِ;

اXوجودات@/ قاطبة �ٕا إ	شارة مقام ã|يات�	ا هذه فٕاّن

/@Fفراجعه اXقام wذا يرتبط ما َسْبع@: أرض@, ـ ã| سبق وقد

أو ا¡ـيوان ع� أ	رض ٕاطـBق صّحـة عدم من أرض@: ـ ã| قلـنا ما وأمّا
هذا ØÍÉي 	 ٕا�العلّو@: النسبة مفهوم Fzف مستقلّ غ�منظور Fuكو بلحاظ إ	نسان
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dو ٢٧٢

من ّ انðاعيى ّ قهريى أمٌر هيى بل ,@Fمفهـومه ã| مأخوذة �غ النسـبة هذه فٕاّن النظر@,
اXذكور@/ الGتيب

/@٥ . ٣٢ ـ ٕا(ا2َٔرض Êء Ú»ال ِمَن ا2ٔمر ُيَدبُِّر

/@٤ . ٢٦ ـ آيَة Êء Ú»ال ِمَن م Öz َعلَ ْل Ù ÒN نُ نََشأ ٕاْن

واÇXرتبة الBّهـوت مقام هو مyا أ	@كمل Øk	ٔا واXصداق Êء@, Ø»ال مطلق يراد
سـبع عنوان فٕاّن الّسبع@: Êوات Ø»ال تطبيق من ذ@كرنا ما ã|ينا 	 وهذا ّية@/ ×G	ٕا الُعليا

اXطلقة@/ ال«Êُء 	 ,@�تعا fا َسّواهّن ã?ّال ا¢لوقة Êوات Ø»ال ã| هو ا Ø̂ ٕا Êºوات
/@٦ . ٣٧ ـ الَكوا@ِكب ِبِزينٍَة نيا الدُّ Êَء Ú»ال زيَّنّا ٕانّا

�ٕا بالنسبة ا Øuفٕا منظوماtا@/ Pميع اXاّديّة ا¤سوسة Êوات Ø»ال هيى الدنيا Êء Ø»ال
Êºء@, اXوظّف  وا�ّن إ	نسان �ٕا بالنسبة وأمّا متسّفلة@, دانية وا�=وت اXلكوت

معلومة@/ fحسوسة تزيyّا وأمّا أوضحناها@/ Fك@
اللفظيّة بالقرائن Ø يتع هو ا Ø̂ ٕا مصاديقها@: من ع�واحدة اXطلقة Êء Ø»ال فتطبيق

اXقامّية@/ أو
/@١٣٣ . ٣ ـ ِللمتَّق� ْت اُِعدَّ رُض وا2َٔ واُت مى السَّ َعرÎÔÈا وَجنٍَّة

/@٢١ . ٥٧ ـ آَمنوا ِللَّذيَن ْت اُِعدَّ رض وا2َٔ Êء Ú»ال كََعْرض َعْرÎÔÈا وَجنٍَّة

اXع% وهذا وحجاب@, ومانع رذيلة ّ أيى عن النفس وحفظ الوقاية هيى التقوي@:
حـق ã| قـال هـذا وع� وأرفع@, أع� التقوي ومقام إ	Zان@, Iقّق بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا
وأ	رض كعرِض@ال«Êء َعرÎÈا اXؤمن : @حّق ã|و Êوات@وأ	رض, Ø»ال َعرÎÈا اXتّق :

وبالتشبيه@/ وٕاطBقه@, ال«Êء بٕافراد ـ
وإ	نسـان ,@ Ø ãæوالروحـا َّ يى اÇXادِّ ال«Êء يشمل أعّم فال«Êء صورة@: ّ أيى وع�
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٢٧٣ dو
عرÎÈا روحانيّة جنّة يدخل أن ã| استعداديّة وٕاحاطة سعة@ذاتيّة له بلحاظ@روحانيّته
وامتداد وروحانّية@/ ومعنويّة ظاهريّة اXمكنات bيع وسعُة Êوات@وأ	رض Ø»ال عرض

شأنه@/ وجّل عّز fا ã| ويعلّمه يربّيه أن fا شاء ما �وٕا له@, uاية 	 ما �ٕا طوGا

ا¤دودة الدنيا ا¡ياة وعيش اXاّدة Tيط قيود عن وأطلقها خلّص@نفَسه ٕاذا هذا
ا	�خرة@/ عيش ٕاّ	 عيَش 	 اللّهمَّ ـ الظلFنيّة

/@٤٠ . ٧ ـ Êء Ú»ال أبواُب م Ô ÒGُتفّتح 2 َعyا وا ÒUواسَتك بآياتنا بوا كَذَّ الَّذيَن ٕانَّ

تلک ã|العيش ٕادراك من يتمكّنون كيف الدنيا عيش ã| اXتوّغلون بون فاXكذِّ
ا�ّنة@/

Êء@/ Ú»ال ã| ُد عَّ َيصَّ ا Ú̂ كأ@ َحَرجاً@ َضيِّقاً َصْدَره َعْل ÒN ُيِضلَّه أْن يُِرْد وَمن

زائـدة واGمزة وع=ّية@, أراميّة ـ Ê ß¾ ـ كلمة من مأخوذ ٕانّه قلنا :@Ëº	ٕا وأمّا
ا¡رف تلک كانت وØXا التعريب@, ã| Tذوفة الياء أو والواو التلّفظ@, وت«Îيل للوصل
عرفاً@, ]ع%إ	ËºاXعروف اXبدأ ã| اللغة وهذه التصغ�وا�مع@, ã|اُعيدت ملحوظة
ذيل ã| وذ@كُرها ]ع%الرفعة@, الّذيى اXذكور ال«Êء ]اّدة Gا ربط 	 مستقلّة اXاّدة وهذه

الكلمة@/ أصل Iقيق عن غفلة مyا واشتقاقها توجzها السمو ماّدة

واXزيد@: الصفة مyا اشتّقت Øj ياًء@, اعت=ت اXعّربة ã|@الكلمة آخر أّن والظاهر
/@ تساميى تسمية@, ـ ّ يى ß Òd

واً@, Öd يَْسموه Êه Òº فيقال@: واويّاً@, كونه ع� يدّل Bًفع منه ا£ّرد استعFل ولكّن
القوم@/ وتسامي وتسّمي@, به@, وأÊºه به وَسّماه به@, Ê Òºو

/@Ëº	ٕع%ا[ ,@Ë Û»وال Ë Ú»وال Ë Ù»ال ٕاستعFل ذ@كرنا@: ع�ما ويدّل

أمور@: ع� التنبيه هنا وينبغيى
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dو ٢٧٤

لصفة أو له وعنواٌن لذات مَظهر ]ع%أ@نّه صفًة@, أو ذاتاً ُيِريى ما هو :@Ëº	ٕا ـ ١
Ø يع علم وهو كزيد والصفة والكنية واللقب الَعلَم يشمل التعريف وهذا صفاته@/ من

لقباً فُجعل له الصدق مفهوم ٕاراءته باعتبار به ُيَلّقب والصادق ووجوده@, ذاته ويُري
,@BًليQ به ويُدعي Tّمـد@, ابنه والَد كونه باعتـبار به Ø%يك Tّمد وأبو له@, Uصوصاً
ٕاطBقها وشاع عليه تطلق ã?ّال الصفات من وغ�ه والَعBّمَة ا	عتبار@/ wذا زيداً ويُري

wا@/ باتّصافه

Ø?ح ومتداوله@, ا	ستعFل شائع يكون أن يشGط أ	Êºء@: هذه من كّل ã|و
إ	طBق@/ ويتحقّق يصّح

الَعــلَم فٕاّن وجّل@, عّز fا حّق ã| Qريى 	 والّلقـب@: والكُنـية الَعلَم ٕاّن ـ ٢
Ø?ح ذاته تصّور Zكن 	 �تعا fوا إ	طBق@, عند ويُعيّـنه ذات مقابل ã| ما@@يوضع

فليس يوَلد@, nو يَلد n �تعا وهو اُّم@, أو بأب يُصّدر ما والكنية تعّينه@/ كلمة له يوضع
يقع@, n �تعا fا حّق ã| وهذا ذّم@, أو ]دح ُيشعر ما واللقب مولود@/ أو اُّم أو أب له

القصد@/ wذا له لفظ يوضع فلم

�تعا له ذاتيّة صفات ]ناسبة �تعا عليه كلFت ٕاطBق أيى الصفة@: ã| Í½فينح
وا�بّار@/ والعزيز hوالكر ن ×aكالّر ـ

ع�صفات وتدّل تشعر كلFت فاللفظيّة وتكوينّية@: تعا�لفظيّة f أ	Êºء ـ ٣
تكوينيّة َمظاهر والتكوينيّة /@ ا¡س%× كأ	Êºء فعليّة صفات أو ذاتيّة bاليّة أو جBليّة
والروحانيّات@, موجودات@Vّردة@من@العقول@والنفوس وهيى عّز@وجّل, fعينّية@لصفات@ا

/@ س%× Ô¡ا Êºُء أ	َ ُن ÒL ال¿Ìيفة@: الروايات ã| ورد Fك /@�تعا صفاته َمرايا وهيى

واXرآتيّة واXظهريّة إ	راءة جهة من وأظهر أع� التكوينيّة أ	Êºء أّن .O و	
واضح@/ وهذا ـ اللفظيّة أ	Êºء من
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٢٧٥ dو
الذات ã| اXعت= اXع%اXلحوظ هو الصفة ٕاّن :@Ëº	ٕوا ب الصفة والفرق ـ ٤
الصفة Gذه رآة ßXوا الَمظهر هو Ëº	ٕوا له@/ عارضاً أو ذاتاً اXوصوف Ò ع كان سواء
أ	Êºء fرتبة ,@ ّ لفظيى وجود له لفظيّاً أو Ø ã%عي ّ خارجيى وجوٌد له تكوينيّاً كان سواء
الذات مرتبة عن اعتباراً متأخِّرة الصفات مرتبة أّن Fك فات@, الصِّ مرتبة عن متأّخرة

عنه@/ فات الصِّ Ô ã.َن إ	خBِص وكFُل ـ الغيبيّة البحتة أ	حديّة

ولتعيينه ذات مقابل ã| وضع ما وهو اXصطلح اXتداول إ	Ëº@]عناه ٕاّن قلنا ـ ٥
غيبMت �تعا ذاته ٔ	ّن وجّل@, عّز fا ã| جائز Ô�غ مطلقاً@]@: الُمسّمي Ù يُع Ëºٕا@]
ليعيّنه قباله ã| مناسب لفظ وضع Zكن Bف وإ	دراك@, والتعقّل التصّور عن وخارج

له@/ مرآًة ويكون

ٕا2ّ ٕالىه 2 ,@�تعا ٕاليه به اXشار ـ ُهو ـ كلمة هو اXقام@: ã| وأbعها كلمة وأقرب
ٕاbاً	@/ اXنظور Ø ã)الغي الذات به يراد ـ هو

ا�Fليّة الصفات �ميع ا�امع اXطلق اXعبود به يراد ـ أِ; ـ ا�Bل لفظ وبعده
ا;@/ ٕا2ّ ٕالىه 2 ـ وا�Bليّة

لصفات ومظاهر أصيلة أÊºء ا Øuفٕا القادر@, ,@nالعا اXريد@, ,@ ّ ا¡يى ـ أÊºء وبعده
أّولّية@/ كليّة ذاتيّة

باعتـبار حس% أÊºء الكلِّّيـة@: أ	صيلة أ	ربعـة أ	Êºء هذه من يتفّرع ـ ٦
Uصوصة@: وموارد قيود وبلحاظ خصوصيّات

أ	ّول@, النـور@, ,@ ã}البـا ا¡Çّق@, ,@ Ø ã�أ	ز ,@ ّ أ	بـديى ,@mالدا Çياة@: Ò¡ا من فيتفّرع
ذو ,@ Ø ã%الغ الصمد@, الواسع@, الوارث@, الواحد@, اXؤّخر@, اXقّدم@, الباطن@, الظاهر@, خر@, ا	�

وإ	@كرام@/ ا�Bل
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dو ٢٧٦

الغـفّار@, القابض@, ,@oالرح الّرaن@, الرافع@, اXذّل@, اXعّز@, إ	رادة@: من ويتفّرع
اXلک@/ الباسط@, اXهيمن@, الوّهاب@, القّهار@,

,@oا¡ل اXقتدر@, ر@, اXصوِّ القابض@, الّرازق@, البارٔي@, اòالق@, القادر: من ويتفّرع
اXؤمن@/ الصبور@, العدل@, ,@oالعظ

اللطيف@, ,@oا¡ك ,@�اòب ,@ اGاديى ,@�البص السميع@, اXدرك@, :@ ßnالعا من ويتفّرع
ال¿Îيد@/ ,@ الُمحصيى الرشيد@,

Uصوصة وبقيود خاّص مورد ã| س%@: Ô¡ا أ	Êºء هذه من واحد كّل فيطلق
معّينة@/ وMدود

Tّله@/ �ٕا موكول حقائقها وبيان مyا واحد كّل وتوضيح

فهو وقيد@: وحّد وخصوصيّة صفة ّ وبأيى مرتبة ّ أيى من nالعا ã| موجود كّل ـ ٧
اXوجودات ومرجع@bيع الُعليا, س%@وأ	Êºء Ô¡ا الصفات هذه من عّدة أو واحٍد مَظهر

س%@/ Ô¡ا أ	Êºء هذه �ٕا

كـرZة@, وأÊºء صفات مَظهر فهو كان@:@ nعـا ّ أيى ã| ويوجد يُري ء ãÏ¾ فكّل
/@nوالعا والقادر واXريد ّ للحيى ãPوَمرا َمظاهر كلّها nفالعوا

وَمظاهر �تعا للحّق أÊºء اXوجودات فجميع واXرآة@, الَمظهر هو Ëº	ٕا ٕاّن وقلنا
العليا@/ لصفاته

حدود وحجاب@, كّل@حّد عن ã�اXتعا ه Ø�Xا هو عّز@وجّل fا أّن وتوضيح@ذلک@:
له حّد 	 مطلق ونور حّق وجوٌد �تعا فهو ذاتّية@/ حدود خارجّية@, حدود ماّدّية@,
بُعُد يَبلُغه 	 ـ والتفّكر والتعقّل والتصّور التخيّل فوق وهو خصوصّية@, و	 وصَف و	

الفِطَن@/ غوُص يَنالُه َو	 َمم ßGا
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٢٧٧ dو
وٕارادة مطلق وحياة مطلق نور فهو حّد@: ّ أيى عن تعا�متعالياً وجوده كان فٕاذا

مطلق@/ وعلم مطلق وقدرة مطلق

البحت الذات تلک عن ومعت=ة ومسـتخرجة منðعة هيى Çا Ø̂ ٕا الصفات فهذه
اXتعال فذاته وٕاّ	 ا	عتبار@/ مقام ã|و الثانية اXرتبة ã| ا¡ّق@, والوجود اXطلق والنور

وجه@/ ّ بأيى فيه تغاير و	 الصفات@, ع هذه

النـور حـاّق وبيان الذات لتعريف هيى ا Ø̂ ٕا اXعـنوية@: اXنðعة الصفات فهذه
والتغاير@/ ا¡قيقة بيان مقام ã| 	 ,@ Ø ã)الغي اXطلق

من ومقام@, مرتبة ّ أيى ã| الوجود@, nعا ã| ويتظّهر Ø�يتج ما كّل أّن فظهر ـ ٨
اXتعال@/ اXبدأ صفات من وظهور أثر هو ا Ø̂ ٕا وخصيصة@: صفة ّ أيى

له@/ مُعطياً يكون 	 ء ãÏ¾ فاقد بأّن العقل من وثبت

والرÇaة والنور وا¡ياة وإ	رادة والعلم والقدرة ا¡gة من nالعا ã| يُري fا
وإ	دراك وإ	بصار والسمع والعّزة والعدل وا¡Çلم والبسط والقبض والغفران والقهر
واÇXلک والبطون والظهور والسعة والبقاء والدوام والص= والرشاد واللطف واGداية
وجـوده آثار من هو ا Ø̂ فٕا اòصـائص@: وbيل الصـفات Tاسن من وغ�ها واGبة

/@�تعا صفاته ومظاهر

/@٥٠ . ٢٠ ـ َهديى Ú Ôj َخلَْقه ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ أعطيى الَّذيى رّبنا

تأ@كيداً ع�طبقها بالت¿Ìيع Øj الذاتيّة وتتمoاòصائص التكوينيّة باGداية أيى
Gا@/

وأمّا التكوين@, ã| العليا الصفات من لصفة مَظهر هو ا Ø̂ ٕا موجود كّل أّن فظهر
الِكتاُب وأنَت قيل@: Fك إ	Gّية@, الصفات �ميع مَظهراً يكون ٔ	ن يستعّد فهو إ	نسان
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dو ٢٧٨

أ	@ك=@/ Ô Ònالعا يَنطويى فيِه الَّذيى Ô بÔXا
الكلFت bيع نفسه كتاب ã| وَيقرأ الصفات@, bيع إ	نسان وجود ã| فينطويى
قـاطبة وجوده ã| يشاهد بأن ويسـتعّد واXراتب@, والتجلِّيات الظهورات ع� الدالّة
مراتب تُريى وِمرآة لÊºBٔء@, كامل مع ÒVو للصفات@, تاّم مَظهر فٕانّه التكوينّية@, أ	Êºء

وا¡قائق@/ أ	نوار

ْسـFَء ا2َٔ آَدَم وَعلََّم الكرZة@: ا	�يات �تفس ã| يشاَهد ا ØW Vملة كلFت وهذه
قـالوا صـاِدق�@, Ôrُكن ٕاْن هؤ2ِء Êِء Öºبأ ãæأنِبئُو َفقال الَم�ئكَِة َع� َعَرÎÒÈم Ú Ôj @ُكلَّها
Êِئِهم Öºبأ أنِبْئهم آَدَم يا قاَل ,@oك Ò¡اoالَعل أنَت ٕانََّک متنا َعلَّ ما ٕا2ّ َلنا ِعلَم 2 ُسبحانََک

/@٣١ . ٢ @ـ@ َلكُم أُقْل Òn@أ قال بأÊºِئِهم أنبأُهم ØFفل

Ëºٕا كّل و¾Îود أ	Êºء معرفة وهو اXع%@, هذا �ٕا ا¡قائق َمرجع أّن .O@	و
منه يزيد 	 فٕانّه ,@ ّ الرdيى oالتعل ã| متداول هو ما �غ وهذا تامّاً@, النفس¾Îوداً ã|

باطنّية@/ وبص�ة ونوراً يقينيّاً ÓFوعل معرفة

ã| منح½Íة ا¡قيقة ã|و بإ	طBق أ	Êºء أّن �ٕا فٕاشارة أ	Êºء@: ٕاطBق وأمّا
التقييد@/ �ٕا حاجة و	 ا¡يثّية@, هذه بلحاظ الصفات أÊºء

ٕالىَه 2 :@�تعا هو قلنا Fك أ	ّول ا¡ّق أّن إ	Gّية@: واXعارف ب ا¡قائق والفرق

ّ وا¡يى اXريد ـ ب أÊºء ا�امع وهو ,@fأ بكلمة عنه Ø=يع�التفس مقام ã| Øj ُهَو@, ٕا2ّ
حقائق وهيى ُحس%, أÊºء مyا @يتفّرع Øj الثانية, اXرتبة ã| فهذه@حقائق والعاn@والقادر,
من اXوجودات bيع من أ	Êºء تلک مظاهر ـ الرابعة اXرتبة ã| Øj الثالثة@, اXرتبة ã|�ع	أ ِمن التوّجه من و	بّد ا¡قائق@, هيى فهذه ا�هة@/ تلک ومن مظاهرها ا Øuٕا حيث

وأ	Êºء@/ اXظاهر �ٕا يصل أن �ٕا أ	ّول ا¡ّق وهو
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٢٧٩ dو
ا¡قائق بتلک Ø ã%اليقي والعلم اXعرفة@وال¿Îود حصول فهيى اXعارف@إ	Gّية@: وأمّا

ٕاGّية@/ وأÊºء مظاهر ا Øuٕا حيث من الثابتة

َرسولَک@/ أعِرْف Ònنَفَسک ã%ْف ُتعرِّ Òn ٕان فٕانّک نفَسک ã%ف َعرِّ اللّىهّم

/@٧١ . ٧ ـ وآباؤكُم Ôrأن يُتموها Ú Òd أÊºٍء ã| ã� اِدلونَ ÔQأ

/@٤٠ . ١٢ ـ Ôrأن يُتموها Ú Òd أÊºًء ٕا2ّ ُدونه ِمن َتعُبدون ما

/@٢٧ . ٥٣ ـ ا2ُن[× َتسميَة ا�Xئكة وَن َلُيسمُّ

/@٢٣ . ١٣ ـ وُهم Û Òdُقل Ìكاَء Ô¾ ِ;ِ وَجَعُلوا

حّقة@/ واقعيّة تكوينيّة أÊºء قبال ã| Vعولة أ	Êºء هذه

/@١١٨ . ٦ ـ َعلَيْه ا; ÔËºٕا @ِكَر ذُ ا Ø ßW فُكُلوا

/@١٣٨ . ٦ ـ zا َعلَ ا; ÒË Öºٕا َيذُكروَن 2 وأنعاٌم

,@fا ـ Ëºٕا�ٕا ين½Íف أطلق وإ	Ëºٕاذا عليه@, fا ٕاËºمن يذكر أن 	زم أيى
/@Ëº	ٕا 	 اXسّمي ا	�يت هو ã| fا ـ كلمة ِمن واXراد أ	Êºء@/ من مرتبة أّول ã| فٕانّه

/@١ . ٨٧ ـ ا2َٔع� َربِّک ÒË Öºٕا َسبِّح

/@٩٦ . ٥٦ ـ oالَعظ باËºربّک َفسبِّح اليَق� َحقُّ و ÒG هذا ٕانَّ

/@٧٤ . ٥٦ ـ oالَعظ باËºَربّک َفَسبِّح ِللُمقِوين وَمتاعاً َتذكرةً َجَعلناها ُن ÒL
مـظاهره hوتكـر ِوجـهته oوتعظ عنوانه وQليل ٕاdه ت�يه :@Ëº	ٕا تسبيح
wذه يتحقّق ا Ø̂ ٕا جBله جّل تعظoالرّب فٕاّن واللفظّية@, وا	�فاقيّة وأ	نفسيّة الروحانيّة

عرفاً@/ اXتداول النحو وwذا الطريق وwذا الصورة

ٕالzا@/ ا¡اجة موارد ã| والتعي  وللتحقيق للتأ@كيد بالباء �والتعب
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dو ٢٨٠

َرّبه@, ÒËºٕا وذَ@كََر ه@, Ôdٕا فzا وُيذكَر راها@, ÔV ا; Ë»ِب َرّبک@, ßËºبا ٕاقرأ ا;@, Ë»ِب
َرّبک@/ ÔËºٕا َتباَرَك َرّبک@, ÒËºٕا واذ@كُر

ã| والتذّكر باسـمه@, مبتدًأ والعمل وجهته �ٕا وإ	قبال �تعا ٕاليه التوّجه يراد
به@/ اُ	مور

ã| ÇQريى أن 	زم الظـاهرّية@: وأ	عFل اXاّديّة وا�ريانات الدنيويّة فاُ	مور
أ	Êºء@/ ُسبُل ã|و Ø ãæالروحا والنظر إ	G×يى التوّجه Vاريى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سنبل@:

ـنبلة@: والسُّ ُسنبُله@/ خرج الزرُع@: أسبََل وقد نبل@, والسُّ اXطر@, بَل@: السَّ ـ صحا
رع@/ الزَّ َسنابل واحدة

وع�امتداد ٕا�ُسفل@, ُعلو من ء ãÏ¾ ع�ٕارسال يدّل واحد أصل سبل@: ـ مقا
أسبَل يقال 	متداده@, Bًُسنب نبل السُّ يى Ùdو الطريق@/ وهو السبيل طوً	@: واXمتّد ء@/ ãÏ¾

َسواء@/ وُسنبله@: ْرع الزَّ َسبَل عبيد@: أبو قال سنبله@/ خرج ٕاذا رع الزَّ

نبل@/ كالسُّ بَل@: والسَّ اXائلة@/ ْرعة الزَّ نبلة@: والسُّ بولة والسُّ بولة والسَّ سبل@: ـ لسا
وأسـَبَلْت@/ سـنَبَلْت وقد ُسـبول@/ وا�مع نبل السُّ َشعاع من انبسط ما بَل@: السَّ وقيل
َسنبَل@/ ٕاذا رع الزَّ أسبََل قد ماَلْت@/ ٕاذا وLوه وأ	ُرّز ّرة الذُّ ُسنبُلة هيى بولة السَّ الليث@:

نبُل@/ السُّ وقيل نبل@, السُّ أطراف بَل@: والسَّ

Vاز@/ زقاق@, سبيل@, طريق@, ��ِشبيل ـ قع

سنبلة@/ ��ِشبِلت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٨١ سند

والتحقيق@:
ء ãÏ¾ ٕارسـال فzا@: أ	صل ٕاّن وقلنا سبل@, ماّدة من مأخوذة الكلمة هذه أّن
كالعنسـل �كث سـ  فzا كلمة ã| النـون وزيادة النـون@, فzا زيدت Øj بالتطويل@/

وِفرناس@/ وِفرِسن والقَلنسوة

الزهر@, أو البذور أو با¡بوب ا¤ّملة النباتات سوق ã�ع�أعا ما كّل فالسنبل
النون@/ علzا تدّل فzا زائدة حبوب مع مُسبَلة ا Øu@أ باعتبار

ُكلِّ ã| َسـناِبَل َسبَع أنَبَتْت َحبٍَّة َكَمَثل اِ; َسبيل ã| أمواGم ُينِفقون الَّذيَن َمَثُل
/@٢٦١ . ٢ ـ َيشاء ْن Ò ßX ُيضاِعُف واُ; َحبٍَّة مائة ُسنُبلٍة

منه العمل ذلک أّن ٕاّ	 حّبة@, بقيمة يقاوم إ	نسان من مال ٕانفاق أّن �ٕا ٕاشارة
fوا ,@�تـعا مـنه وفـضل وتأييد لطف وهذا سـنابل@, سبع أنبتت اXزروعة @كا¡بّة

يشاء@/ يُضاِعفÒXن

من أ	جر وأمّا استعداده@, و]ñان وسعه ]قدار إ	نسان من الصا¬ العمل فٕاّن
ولطفه@/ العمoوفضله الواسعة@وكرمه ]قتÏÉ@رaته أيضاً فهو اXتعال: العزيز fجانب@ا

Çا Òf @ َدأباً Òسـن� َسْبَع تَْزَرعوَن قاَل ياِبساٍت@/// واَُخَر àÍ ÖÉُخ ُسـنبُ�ٍت وَسبِع
/@٤٧ . ١٢ ـ@ َقليً�@ ٕا2ّ ُسنُبلِه ã| َفَذُروه Ôkَحَصْد

�تـص ÇMيث للـزراعـة اÇXاء وقلّة اÇXطر قطع �ٕا ٕاشارة نابل السَّ ã|اليُبس
فzا@/ ا	خÍÉار قباله ã|و يابساٍت@, وحبوwا النباتات

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سند@:

�ٕا سندُت يقال ء@/ ãÏ¿ال �ٕا ء ãÏ¿ال انÊÉم ع� يدّل واحد أصل سند@: ـ مقا
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سند ٢٨٢

القوّية@, الناقة ناد@: السِّ ٕاسناداً@/ غ�يى وأسندُت استناداً, واستندت ُسنوداً, أسنُد ء ãÏ¿ال
وفBن متضاّم@/ بعضه ٔ	ّن الدهر@, والُمسَند@: /@ ّ قويى ء ãÏ¾ �ٕا َظهرها من اُسندت ا Øuكأ@

معَتمد@/ أيى َسنَد

ُسنوداً@, ء ãÏ¿ال �ٕا وسندُت وغ�ه@/ حائط من ٕاليه استندَت ما َند@: السَّ ـ مصبا
ويُـعّدي ]Çع%@, ٕاليه@: واسـتندُت لغة@, َتِعب باب من أسَند@: وَسِندُت قعد@, باب من
وا�مع وُمسَند@, ِمسنَد ٕاليه يُستند وما هو@/ فسنَد ء ãÏ¿ال �ٕا أسندتُه فيقال باGمزة@,

ناقله@/ بذكر ٕاليه رفعته قائله@: �ٕا ا¡ديَث وأسندت َمساند@/

�ٕا وَسنَدُت ارتفع@, وأسنََد@: ُسنوداً@, ا�بَل ã| َسنَد ـ ١١٤ . ٢ أ	فعال @كتاب
:@�تعا fا �وٕا ث@, ا¤دِّ �ٕا رفعته ا¡ديَث@: وأسندُت به@/ فدُت ÒGاس ُسنوداً@: ء ãÏ¿ال

أÌºع@/ الَعدِو@: ã|و القوم@/ ã| َدعيّاً جعلته والرجَل@: �أت@/
د ُشـدِّ مَُسنَّدة وُخشب فح@/ السَّ عن Bوع ا�بَل من قابَلک ما َند@: السَّ ـ صحا
nو Ø?ش رايات ع� أيى مُتَساِندين@: القوم وخرج اسَتندت@/ ٕاليه@: وتَسانَدُت للك+ة@/
الرجَل وساندُت /@ ّ عيى الدَّ والُمسَند@: الّدهر@/ والُمسنَُد@: واحد@/ �أم راية Iت يكونوا

وكانفته@/ عاضدته ٕاذا مسانَدة@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان سواء@ ء@, ãÏ¾ �ٕا وا	تِّكاء ا	عBد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
/@ ّ معنويى أمر ã| أو الظاهر ã| ا	ستناد

وا¦كّن@: والركون وا	تِّكاء ا	عBد ومواّد ب اXاّدة والفرق

قباله@/ ã|و ٍء ãÏ¾ �ٕا بالنسبة النفس ã| واتِّكاء استقامة هو ا	عBد@: أّن

www.attaweel.com



٢٨٣ سندس

ء@/ ãÏ¾ �ٕا ا	ستناد بسبب و[كّن استقرار هو وا	تِّكاء@:

هو@/ حيث من وتثّبت استقرار هو وا¦كّن@:
الركن@/ ã| مّر Fك سكون@, مع ميل هو والركون@:

ُمَسنَّدةٌ ُخُشٌب م Ô Úu َكأ لَِقْوGم َتْسَمْع َيقوُلوا وٕاْن أجساُمهم ُتعِجبُک م Ô Òxَرأي وٕاذا
/@٤ . ٦٣ ـ@ م@ ß Öz َعلَ َصيَْحٍة ُكلَّ َسُبوَن Ö ÒJ

منظّمة وصور ضخمة وأجسام ساXة أبدان Gم اXنافق  هؤ	ء أّن �ٕا ٕاشارة
وأرواحهم منحرفة وأفكارهم سقيمة عقوGم أّن ٕاّ	 صحيح@, ومنطق جالبة وهيا@كل

والضBل@/ والغواية والظلمة ا�هل من حجاب ã|
ñي] ليسGا جدار �ٕا مستندة وهيى ا¡ياة عن خالية يابسة ُخُشب م Øu@فكأ

وسكون@/ طمأنينة و	 شعور و	 ٕادراك و	

د	لة فzا وا¦كّن وا	تِّكاء والركون ا	عBد فٕاّن باXاّدة@: �التعب لطف فظهر
وا	ستقامة@/ وا¦ايل وا¦كّن النفس ã| ا	ستقرار ع�

من هو ا Ø̂ ٕا ا	ستناد ذلک أّن �ٕا لBٕشارة مفعوً	@: التفعيل بصيغة �التعب وأمّا
أيضاً@/ ذلک ã| اختيار وليسGم آخر@, جانب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سندس@:

الديباج@/ من رّق ما وهو فُنُعل@: نُدس والسُّ سدس@: ـ مصبا

وقـال Ìون@/ Ù»فÇXا فـيه Oتلف n يبـاج@, الدِّ رقيق ندس@: السُّ ـ ١٧٧ ب اXعرَّ
أ@نّه ã| اللغة أهل Oتلف n رِعزاء@, ßXا ِمن يتّخذ يون Ôqال من ÍÈب ندس السُّ اللَّْيث@:

معّرب@/
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منه@/ الغليظ وإ	ست=ق الديباج@, من الرقيق ندس@: والسُّ ـ مفر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

إ	ست=ق أّن Fك اللطيف@, الرقيق الديباج هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
رومّية@, من@لغة@خارجّية@فارسّية@أو ف @مأخوذان ÙÍ½مت �غ F@ٕاÊºن Øu@وأ غليظ@/ ديباج

اXقدار@/ هذا من أزيد يبيyّا ما عنديى موجودة كانت ã?ّال اXآخذ ã| أجد nو
/@٣١ . ١٨ ـ ٍق ÒUوٕاسَت ُسنُدٍس ِمن Íاً ÖÉُخ ِثياباً وَيلَبسوَن

/@٢١ . ٧٦ ـ وُحّلوا ٌق ÒUواسَت ÕÍÉُخ ُسنُدٍس ِثياُب م Òz عالِ

/@٥٣ . ٤٤ ـ ٍق Ò ÖUواسَت ُسنُدٍس ِمن َيلَبسوَن

الثوب@/ مyا ينسج ماّدة ألطف وهو ا¡رير هو يباج@: الدِّ

كالصورة@/ وهو ومقامه@, ]قتÏÉحاله به شخص@ويرتبط �ما@يرجع@ٕا والثوب@:

ÏÉو]قت Mسبه nعا كّل ã| وهو الراجع@ٕا�إ	نسان@, والثواب كأ	جر والثوب

ّ واXعنويى ّ اXاّديى من أعّم أيضاً وهو له@, ساتراً يكون ما اللباس أّن Fك خصوصيّاته@,
/@ Õَخ� ذلَِک التَّقويى ِلباُس ـ@@@َو

فظاهر@, Nانسه ما أو الديباج من ومأخوذة ج«Êنيّة كانت ٕان ا�نّة أهل ثياب
ٕاÇ×Gيّة وجـذبات وTبّة وتوّجهات حا	ت عن عبارة فتكون روحانّيـة@: كانت وٕان
صفات عن عبارة وتكون كذلک@, إ	ست=ق أّن Fك وتسGهم@/ ا�ّنة@, أهل �ٕا ترجع

aيدة@/ باطنيّة وأخBق قلبيّة

مـن Gم الدنيا ا¡ـياة ã| ا ØW متجّسـمة ونتائجها@: والصـفات ا¡ا	ت وهذه
اòالصة@/ والنيّات الصحيحة وأ	فكار الصا¡ة أ	عFل
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إ	ست=ق@/ ومنه ا¢صوص@, اللمعان هو فيه أ	صل ٕاّن ال=ق@: ã| وقلنا

وَحُسَنت الثَّواُب ِنْعَم ـ ٣١ . ١٨ �اُ	و ا	�ية تتّمة اXزبور اXع% ع� ويدّل
َمشكوراً@/ َسعُيكُم وكاَن َجزاًء َلكُم كاَن هذا@ ٕانَّ ـ ٢١ . ٧٦ ا	�ية تتّمة ã|و ُمرَتفقاً@/

فوقهم@/ من وJيطهم يعلوهم أيى ـ م Òzعال ـ �تعا بقوله �التعب وهكذا

وال}Çاء الطراوة من اللّـون ã| أّن اXاّدة ã| سـبق فقد :@ÍÖÉ Ôòبا �التعبـ وأمّا
برق@/ ـ ÍÉخ ثوب@, ـ راجع /@.O 	 ما ا�البة والنعومة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@sس
َعظُم :@ ßsواُس�وسsالبع أسِنَمة@, وا�مع ,@sللغ للبع�كإ	لية نام@: السَّ ـ مصبا
ومنه كذلک@/ َتِعب@, باب من :@ Õ ßsَس فهو ,@ Ó ÒCَس Ò ßsوَس ,@ Òsأس ـ يقول مَن ومyم َسنامه@,
مـBٔته إ	ناَء@: وَسّنْمُت ـنام@/ كالسَّ أ	رض عن رفعته ٕاذا :@ ÓDتسن القـ= َسّنمُت قيل@:

تسّنمه@/ فقد شيئاً@: Bع ء ãÏ¾ وكلُّ غ�ه@/ أو طعاماً عليه وجعلت

مـعروف@/ ـنام@: فالسَّ وا	رتفـاع@/ العلّو ع� يدّل واحـد@, أصل :@sسـ ـ مقا
Ò}ا@/ ÒG أعليُت الناَر@: وأسنمُت نام@/ السَّ عظيمة َسِنمٌة@: وناقة علوت@/ وتسّنمت@:

ـنام@/ السَّ َضْخَمة َسـِنَمة@: وناقة ,@ ßsَس ل Ò Òb الليث@: قال ـ ١٥ . ١٣ الxذيب
ويقال@: أثباجها@/ من اXرتفعة ظهورها الرمل@: وأسِنَمة ا@/ Ô{ ÒG َعظُم ٕاذا الناُر@: وأسَنَمِت
من أيى ـ ¿Ìبwا يَ َتْسنoَعيناً ِمن وِمزاُجه ُعرضه@, ِمن علوته ٕاذا ا¡ائَط@: تسّنمُت
oتسن من تَنويى أن ـ ٕاحداYا جهت @: ع� عيناً وُتنصب مَعاٍل@, ِمن علzم ل Ø�يت ماء
عيناً@/ ُرِفَع كقولک عيناً@, Ò Ùsُس ماء من تَنويى أن ـ وأ	خري ُنصبت@/ َنْت نُوِّ ØFفل ,@ à ع
جاَدها@/ ٕاذا أ	رض@: السحاب Øsتَس يقال@: أ	رض@/ عن َمرفوعاً كان ٕاذا :@ Úsمَُس Õ=وق
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أ	رض@/ ع�وجه الظاهر ßs السَّ واXاء قاعها@/ ٕاذا الناقَة@: ا�مُل Øsوتَس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ظهر كتحّدب ء@, ãÏ¿ال من ويعلو يرتفع ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
مـن السحاب وارتفاع الق=@, سطح ã| والتحـّدب النار@, من الّلهب وارتفاع ,@�البع
الّزهـر وارتـفاع النار@, اشـتعال ã| الدخـان من يرتفع ما وهكذا كالّلهب@, أ	رض

النبات@/ ã| والسنبل

وغ�ها@/ والعلّو وب ا	رتفاع ب اXاّدة الفرق فظهر

َتسـنoَعْيناً ِمن وِمزاُجه تـوم@/// ÒU َرحيٍق ِمن ُيْسـَقوَن ///@oَنعـ ã= لَ ا2ٔبراَر ٕانَّ
/@٢٧ . ٨٣ ـ بون قرَّ ÔXا ا ßw ُب ÒÌ Ö¿ يَ

وا¢صوص@/ واXزج@, الغّش عن ã|الصا اòمر ٕانّه حيق@: الرَّ ã| قلنا

والgال@/ ا¦ام ã| الyاية حّد �ٕا البالغ ٕانّه :@ròا ã|و

بـ¿Ìاب �تعا fا من يُسـقَون اXقـّرب  أ	برار أّن اXـورد@: ã| اXراد فيكون
واXزج, عن@الغّش اòالص غ�ه,@وهو غافل عن سكاري أ	برار Nعل خالص@و`ر

ã| وتـوّجهاً وارتـفاعاً جذباً توجب روحانيّـة وجهة ّ معنويى بأمر امðاجـه أّن ٕاّ	
أنف«Îم@/

النـفس �ٕا والتوّجه إ	نّيّة عن ارتفاع حالة Gم تتحّصل ã@الس wذا فأ	برار
وbاله@/ وعظمته fا نور ã| ويَفنون ا¡ّق@, وراء ما �وٕا

سنامه@/ ارتفاع ã| ويزيد Ò�البع ُBٔالك Øsيُس Fك العبَد Ùsيُس حيق فالرَّ
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فـٕاّن النـورانـّية@, الروحـانيّة مقاماtم من لBٔبرار Xا اXوافق هو اXع% وهذا
وال¿Ìب بأ	@كـل 	 ّيـة@, ×G	ٕا اXعنويّة وا�ذبات والفيوضات بالتوّجهات التذاذهم

النفسانّية@/ وال¿Îوات
وتوّجهاً حاً	 يوجد إ	سقاء فٕاّن وإ	عBء@: الGفيع دون oبالتسن�التعب وأمّا

نفسه@/ الوجود ã| وارتفاعاً مقاماً 	 والتذاذاً@,

مع%ع�اXفعولّية@/ منصوب فٕانّه َرحيق@, ـ ع�كلمة معطوف فهو عيناً@: وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سّن@:

ÇÎºولة@/ ã| واّطــراده ء ãÏ¿ال جريان وهو مّطـرد@, واحد أصل سـّن@: ـ مقا
منه@: اشتّق Øj ٕارساً	@, أرسلته ٕاذا َسنّاً@: أُسنّه وجهيى ع� اXاء سننت قوGم وأ	صل
كأ@نّه ذلک@, من اXسنون وا¡مأ وجهه@/ ع� ُسّن قد اللحم كأّن الوجه مَسنون رجٌل
س�ته@, :@��ص fا رسول وُسنَّة الس�ة@, وهيى نَّة@, السُّ منه@: اشتّق ا ØWو َصبّاً@/ ُصبَّ قد

أيى وُسنَنک@: َسنَنک ع� امِض قوGم ذلک ومن َجرياً@/ Qريى ا Øu@	ٔ بذلک يت Ùd ا Ø̂ وٕا
هـذا@: ع� مل ÔJ Øj واحدة@, طريقة ع� جاءت ٕاذا َسنائَن@, الر´ وجاءت وجهک@/
للر� نان والسِّ اßXَسّن@/ هو نان@: والسِّ نان@/ السِّ ع� ا Òtأمرر ٕاذا ا@: Ûyأُس ا¡ديدة َسَنْنُت
الظَّهر@, ِفقار أطراف وهيى ناِسن@, السَّ وكذلک ّدد@, ÔT طول ÒW أيى مَسنون ٔ	@نّه هذا@, من
نون@: والسَّ الر�@/ بسنان مُشبّه وغ�ه@: إ	نسـان ِسّن الباب ومن َسـنّاً@/ ُسّنت ا Øuكأ@

َسنّاً@/ أ	سنان به يَُسّن ٔ	@نّه به@, ما@@يُستاك

وثBثون ٕاثنتان لBٕنسان ويقال أسنان@, وbعه مؤّنثة@, الفم@: من ّن السِّ ـ مصبا
ضـواحک@, وأربع نواجذ@, وأربعة أنياب@, وأربعة رباعيّات@, وأربع ثنايا@, أربع ِسنّاً@,
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سّن ٢٨٨

اÇXّدة@/ ]ع% ا Øu ٔ	 أيضاً@, مؤنّثة العمـر@: wا عنيت ٕاذا ـّن@: والسِّ رحي@/ ع¿Ìة وٕاثنتا
ع� اXاء وَسننُت أحددته@/ قتل@: باب كِّ من السِّ وَسننُت أسّنة@/ bعه الر�@: وِسنان
الوجه :@ Òï والسَّ وLوه@/ السكّ  عليه يَُسّن حجر واßXَسّن@: /@BًÎº صبّاً صببته الوجه@:
ّنة@: والسُّ طريق@/ أيى ع�سïواحد وفBن الطريق@, Òïَس عن تنّح ويقال أ	رض@/ من
ٕاسناناً@: إ	نساُن وأَسّن /@ Òïُس وا�مع ذميمة@, أو كانت aيدة الس�ة ّنة@: والسُّ الطريقة@/

مَساّن@/ وا�مع ُمِسّنة@/ Oن	واُ مُِسّن@, فهو ,@ Ô=ك ٕاذا

وَسّن باßXسّن@/ مسحها ٕاذا َسنّاً@: ا Ûyيَس باßXَسّن ا¡ديدَة َسنَّ ـ ٩٥ . ١ ا�مهرة

أيى ـ َمسنون أ Òaِمن ـ قوله عبيدة أبو Ì»وف يفيض@/ Ø?ح صبّه ٕاذا َسنّاً@: يَسنّه اXاَء
اÇòّد وُسـنّة َسنّاً@/ ا Øyيَُس قبيحة أو حسنة ُسنّة فBن وَسّن معروفة@/ ّنة@: والسُّ سائل@/
لBٕنسـان أ	سنان@, واحد ّن@: والسِّ Îºل@/ أيى َمسنون@, خّد قيل ذلک ومن صفحته@,

الك=@/ أضَعفه ٕاذا :@ السنُّ فBناً وحطَمْت وغ�ه@/

عاج@/ ّن@, السِّ يشبه حاّد بروز كّل ِسّن@, ��ِشن ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ	مر هذا كان سواء منضبط@, أمر جريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
اXوارد@/ باختBف الضوابط وHتلف قول@, أو عمل أو صفة ظهور ã| وجريانه

ظـهور مـن جريان :@�تعا fا وُسـنّة كاللُّقمة@/ به يَُسّن ما وهو فُعلة نّة والسُّ
ÏÉقتÇ[و صفة كّل باختBف Hتلف الضوابط وهذه Uصوصة@, ضوابط ع� صفاته

خصوصيّاtا@/

/@٣٨ . ٣٣ ـ َمقدوراً َقَدراً ا; أمُر َو@كاَن َقبُل ِمن َخلَْوا الَّذيَن ã| اِ; ُسنََّة
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قيد ع� ويدّل مقّدرة@, وتقديرات Uصوصة ضوابط مع فzم أمره ٕاجراء يراد
مَقدوراً@/ قَدراً fا أمُر وكان ـ@ bلة الضوابط@:

/@٦٢ . ٣٣ ـ َتبديً� ا; ِلُسنَّة َد ß ÒQولَن

/@٤٣ . ٣٥ ـ ويً� ÒI اِ; ِلُسنَِّة َد ß ÒQولَن

/@٧٧ . ١٧ ـ ويً� ÒI ِلُسّنتنا ُد ß ÒQ َو2

وجريانات@من@أمره@وحgه@وقضائه@, ظهورات@من@صفاته@وأÊºئه, السنّة قلنا@ٕاّن
حّق@/ قضاءه فٕاّن وقضائه@, أمره ã| Ø�والتغ والتبّدل التحّول و	@Zكن

وإ	ماتة كإ	حياء الفعل صفات ظهور �ٕا مرجعها fا سنّة أّن ذلک@: وتوضيح
والكرم@/ واللطف والقاهريّة والرازقيّة والغضب والرaة

/@٣٨ . ٨ ـ ل� ا2ٔوَّ ُسنَُّة َمَضْت َفَقد َيعوُدوا وٕان

/@١٣ . ١٥ ـ ل� ا2ٔوَّ ُسنَُّة َخَلْت َوَقد

/@٥٥ . ١٨ ـ ل� ا2ٔوَّ ُسنَّة تأتzم أن ٕا2ّ

فإ	ضافة ـ َخلَْوا الَّذيَن ã|;ا ُسنََّة ـ ã| Fك أ	ّول @, ã|جرت ã?ّال fا سنّة يراد
مع Fyم كّل والغضب@, بالقهر وٕامّا والرaة@, باللطف ٕامّا فzم fا وسـنّة ,@ ã| ـ ]ع%
أمـورهم جريان �ٕا يراجع أن لBٕنسـان فB@بّد مواردها@/ ã| معيّنة وضوابط حدود

ã| اÇXضبوطة fا ïس ويستكشف أعGFم@, عواقب من ويعتـ= حا	tم ã| ويتدّبر
عاقبـُة كاَن َكيَف فانُظروا@ رض ا2َٔ ã| َفس�وا Õ Òïُسـ َقبلكُم ِمن َخَلْت َقد ـ@ مواردها@

/@١٣٧ . ٣ ـ ب� اXكذِّ
اXكّذب @/ قبال ã| وإ	ذ	ل والقبض القّهاريّة صفة ظهور موارد �ٕا ٕاشارة
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سّن ٢٩٠

/@٢٥ .@٤ ـ َعَليكُم وَيتوَب َقبلكُم ِمن الَّذيَن Ò Òïُس ِدَيكُم Òvو َلكُم Ò Ùلُيب� اُ; ُيريُد

والتكـاليف إ	رشاديّة أ	حكام ببيان واللطف اGداية صفة ظهور �ٕا ٕاشارة
والسعادة@/ والصBح �òا �ٕا اGادية والوظائف

فٕانّه اXتعال@, العزيز fا ïس �ٕا التوّجه أYيّة �ٕا ٕاشارة ديكم@: Ö Òvو ـ وbلة
إ	ÇGيّة واXقامات با¡قائق اXعرفة Jصل وبه والصفات@, أ	Êºء حقائق �ٕا توّجه

الربّانّية@/ واXعارف
ورÇaته لطـفه وظهور العـبد �ٕا ورجوعه fا توبة هو التوّجه@: هذا ونتيجة
العمل يوجب ïالس �ٕا التوّجه فٕاّن وعبده@, اXتعال fا ب  ا	رتباط وIقّق عليه@,

العبودّية@/ مقام �ٕا ويرشد والطاعة

/@٢٦ . ١٥ ـ َمسنون أ Òaِمن َصلصاٍل ِمن ا2ٕنساَن َخَلقنا َوَلَقد

ا¡Çمأ@, من النـبات تكّون فٕاّن ,@íنـXا اXرطوب الGاب هو ا¡مأ أّن سـبق
ع� بل النباتات@, منه تتكّون 	 اXطلق ا¡مأ أّن ومعلوم النبات@/ من ا¡يوان وتكّون
تكون 	 وأن Ø مع مقـدار ع� الرطوبة تكون بأن معّينة@, وقيود Uصوصة ضوابط
ضوابـط ع� جارياً أيى مسنوناً@, كونه مع% وهذا كأ	مBح@, ]واّد Wزوجة الGاب

الصلصل@/ راجع ـ@ معيّنة

/@��ِشن الع=يّة اللّغة من مأخوذ فهو الفم@: من الِسّن وأمّا

اGاضمة@, جهاز من وسيلة أظهر ّن السِّ فٕاّن اXاّدة@: ã| أ	صَل فيناسب هذا ومع
جـريان ظهور سـبب تكون ّن فالسِّ ا¡ياة@, ٕادامة �ٕا به يتوّصل ما أ@ك= واGاضمة

التناسب@/ ويتحقّق للحياة@, مضبوط

أ	صل@/ مصاديق fن والعمر@: ا¡ياة جريان ]ع% ّن السِّ وأمّا
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٢٩١ سنه

/@٤٥ . ٥ ـ نِّ بالسِّ والِسنَّ با2ُذُِن وا2ُذَُن

به@/ Nازي أيى

ِشناناه@/ ـ@ الع=يّة من مأخوذ أيضاً فهو الر�@: ]ع%رأس نان السِّ وأمّا

كلمة مyا@: يشتّق اXناسبة وwذه والقطع@, مع%ا¡ّدة ع=ّية@: ِشن ـ@ مادة ã|و
وِشناناه@/ ِشن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سنه@:

الBّم جعل ٕاحداYا لغتان@: وفzا الBّم@, Tذوفة وهيى ا¡ول@, السنه@: ـ مصبا
ع� وتصّغر ات@, Òyع�َس وQمع َسyة@, وأ	صل الكلمة@, تصاريف ويب%علzا هاء@,
َسyاء@: وأرض ة, Òuمسا وعاملته سنون, علzا أتت النخلة@وغ�ها: ت Øyوتس ة@, Özَُسن
أيضاً@, الكلمة تصاريف يب%علzا واواً جعلها ـ والثانية ا�دب@/ وهيى السنة أصابxا
وأرض مسـاناة@, وعاملته سنّية@, ع� وتصّغر َسَنوات@, ع� وQمع َسنْوة@, وأ	صل
كجمع السنة وQمع النحاة@: قال سن @/ أeت عنده@: وتسّنيت السنة@, أصابxا سنواء@:
الياء تثبت لغة@: ã|و لBٕضافة@/ النون وIذف وسن  سنون فيقال أيضاً@, nالّسا اXذّكر
مـع ÇIذف و	 �التـنك ã| تـنّون ٕاعراب@, حرف النـون وQعل كّلها@, أ	حوال ã| كسن Ò ِسن علzم اجعلها اللّهّم ـ اللغة وع�هذه الكلمة@, أصول من ا Øu@كأ إ	ضافة

ع�الفصل@/ السنة أطلقت ا Ø[ور يوسف@/

مyا سقطت وقد معروفة@, فالسنة زمان@/ ع� يدّل واحد@, أصل سنه@: ـ مقا
وقوله أعوام@/ علzا أتت ٕاذا النخلُة ت Òyَس ويقال ة@/ Özَُسن تقول أ@نّک تري أ	 هاء@,
عـليه ãçتأ الّذيى ء ãÏ¿كال Í½ي n أيى َيَتسنّه@, nابکÌ Ò¾و َطعاِمک ٕا( فانظُر ـ �تعا

ه@/ Ø�فتُغ نون السِّ
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سنه ٢٩٢

يكون أن Nوز منه والذاهب منقوصة@, العام السنة ِسيده@: ابن قال سنه@: ـ لسا
الُمجدبة@, السنة مطلقًة@: والسنة وَسَنوات@, ات Òyَس bعها ã| قوGم بدليل وواواً@, هاًء
أَخذنا وَلَقد ـ@ السـنة أصابxم يقال واستطالًة@, وتشنيعاً Gا ٕا@كباراً علzا ذلک أوقعوا

/@ Ø�تغ وَتسّنه@: اً ßyَس وال¿Ìاب الطعام وَسِنه بالقحوط@/ أيى ـ Òن� بالسِّ ِفرَعوَن آَل

اختلف@/ تبّدل@, ,@ Ø�تغ ��شاناه ـ قع

بّدل@/ ,@ Ø�غ ��ِشناه

عام@/ سنة@, ��شاناه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـصاديقه ومـن اXع% هذا ومن Ø�التغ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
العام@/ ]ع% الزمان من Ø مع امتداد

رأيت@/ Fك الع=يّة اللغة من مأخوذة اXاّدة وهذه

ع� السـنة تطلق اXناسبة وwذه التحّول هو أ	صل ٕاّن نقول@: أن يبعـد و	
أ	رض@/ ã| ا	نتقاليّة ا¡ركة بانxاء دائرة اXمتّد الزمان لتحّول ا¡ول, ويقال@له العام@,

فٕامّا السنة كلمة آخر ã| التاء وأمّا أ	صلّية@/ ا¡روف من اXاّدة آخر ã| فاGاء
Tذوفة@/ واGاء للتأنيث أو للوحدة ا Øu@أ أو اGاء@, من مبدلة

أّن ع� بناًء سـنو@, ـ@ ماّدة من الكلمة أو مبدلة@, فٕامّا سنوات@: ã| الواو وأمّا
سنو@/ ـ راجع ـ ا¡رف هذا ع� وقع قد التعريب

الع=ّية@/ من مأخوذة اXاّدة كون ã| شّک Bف حال ّ وع�أيى

/@٢٥٩ . ٢ ـ َيَتَسنَّْه ÒnابکÌ Ò¾و ٕا(َطعاِمک فانظُْر
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٢٩٣ سنا

�فغ سنون@: له يأِت n ـ بقوGم �التفس وأمّا أخري@/ حالة �ٕا يتحّول n أيى
Ëºٕا السـنة ٕاّن ـ @وثانياً سنون@/ عليه çأ وقد كذب@, اXع% هذا ٕاّن ـ فأّوً	 وجيه@:@

فصيح@/ �غ وهو با	نðاع@, ٕاّ	 الفعل@, منه 	@@يشتّق

ã| فاGاء السنو ماّدة من كانت ٕاذا وأمّا السنة@, ماّدة من الكلمة كانت ٕاذا هذا
أ	ّول هو �وأ	و با�ـازم@, Tـذوفة والواو والوقـف@, للسكت تكون الكلمة آخر

أ	صل@/ خBف ا¡ذف أّن مع ذ@كرناها@, بوجوه

سنٍة@/ ألَف Òس� Ò̀ َسنًة@, Òأربع� َسنٍة@, ألَف

ا¡ركات@/ ã�توا ولثقل الكلمة ã|للتخفيف اGاء حذفت ة Ò Òyَس وأ	صل

/@ Òِسن� عناُهم َمتَّ ٕان ِسن�@, َسبَع ن�@, السِّ َعَدَد ِسن�@, ُعمرَك ِمن ِسن�@, ِبضِع ã|
الس  Ì»وك العقل@, ذويى ã| استعFله أ@ك+ فٕاّن والنون@, بالواو َمع ÔN َسنَة bع

/@nالّسا وب ا�مع بينه وللفرق التلّفظ@, لت«Îيل
/@١٣٠ . ٧ ـ الثََّمراِت ِمَن ونَقٍص Òن� بالسِّ ِفرَعوَن آل أَخْذنا َوَلَقد

التـحّو	ت منـه يراد اXؤاخـذة@: مقام ã|و قيد دون من الّلفظ هذا أطلق ٕاذا
Uصوص@/ ابتBء �ٕا نظر دون من اXّدة تلک امتداد ã| ا�ارية وا	بتBءات والشدائد

/@ Ø�والتغ التحّول هو اXاّدة@: ã| أ	صل ٕاّن وقلنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سنا@:

أ	رض تَسنو والسحابة الب�@/ من @يُست@× البع�يُس%عليه@أيى السانية@: ـ مصبا
الضوء@/ :@% والسَّ الرفعة@, ناء@: والسَّ رفعته@, وأسَنْيُته@: أيضاً@, ساِنية فهيى تُسقzا@, أيى
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سنا ٢٩٤

وا	رتفاع@/ العلوِّ ع� يدّل ما وفيه ,@ ã@سـ ع� يدّل واحد أصل س%@: ـ مقا
ٕاذا ٔ	نف«Îم يستَنون والقوم السانية@/ وهيى َتسنو@, أ	رَض@, سَقِت ٕاذا الناقة َسَنت يقال
ناء فالسَّ الرفعة@: ع� يدّل الّذيى وأمّا راضيَته@/ ٕاذا الرجَل@: سانيُت الباب ومن استقوا@/

الضوء@/ وهو Uصوص@, ء ãÏ¿ل أ@نّه ٕاّ	 الرفعة@, ع� دّل ق½Íته ٕاذا وكذلک Wدود@,
الرفعة@/ ناُء@: والسَّ الساطع@/ الضوء نا@: السَّ ـ مفر

عليه Ò@يُس ما ãæوا السَّ bعها السانية الّليث@: قال ـ سنا ـ ٧٦ . ١٣ الxذيب
وِسناية استَقْت@, ٕاذا ُسنّواً@: تَسنو السانية َسَنِت وقد وغ�ه@/ �كب من وا¡يوان الزروع
الباَب وسَنْيُت ٔ	نف«Îم@/ استَنوا ٕاذا َيستنون@: والقوُم اXطر@, يَسنو والسحاُب وِسناوة@/
مـعا¾Ìته@/ وأحسنُت راضيته الرجَل@: سـانيُت عمرو@: ãèأ عن فتحته@/ ٕاذا وسنوته@:
أس% وقد وال=ق@, البدر ضوء منxي حّد نا@: والسَّ اXداراة@/ وهيى اXصانَعة واXساناة@:
ابن وقال السحاب@/ ã| طار أو ع�أ	رض ووقع بيتک@, عليک سناه دخل ٕاذا ال=ق@:
يكـتب ضوؤه وهو ال=ق سنا نا@: والسَّ Wدود@/ وا£د ال¿Ìف من ناء@: السَّ ّكيت@: السِّ

َسَنوان@/ Ø%ويث بأ	لف@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والشـعاع رفيع@, مقام من شعاع انتشار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
يشاwها@/ ما أو سقاية أو رaة أو ُخلقاً أو ¾Ìفاً أو ضوءاً يكون أن من أعّم

ã|و وغ�Yا@, والسحاب �البع ٕاسقاء ã| اXاّدة تستعمل أ	صل هذا فبلحاظ
¾Ìفاً@/ أو رaة يفيض عال مقام ã|و مرتفعاً يكون Dوف الضوء@, Ì¿ن

يناسب مقصوراً نا والسَّ /�خ أو ضوء الرفعة@مع@ٕافاضة يناسب Wدوداً: ناء والسَّ
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٢٩٥ سنا

اòارج@/ وأ	ثر الشعاع نفس

هـو بيyا وا�امع والسنه@, ïوالس السنو ب  Dف أ	@ك= ا	شـتقاق .O@	و

ã| وا¡ّد ع�الضبط د	لة بالتضعيف ّن السَّ ã.ف ع�مقتÏÉاXاّدة@: وIّو	ت جريان
وأخّف أوسع وهو ,@ ã�العا اXقام من وشعاع جريان انتشار ع� السنو ã|و ا�ريان@/
السنه ã|و وأمليت@/ أمللت ã| Fك Hفيفاً إ	بدال يعرضه قد التضعيف فٕاّن أ	ّول@, من

التحّول@/ ع�مطلق د	لة

َعـمَّن ُفه ßÍ Ö½ ويَ َيشاء َمن به فُيصيُب بََرد ِمن فzا ِجبال ِمن Êِء Ú»ال ِمَن ُل ÙN ويُ
/@٤٣ . ٢٤ ـ بصار با2َٔ َيذَهُب بَِرقه َسنا َيكاُد َيشاء

فال=ق: السحاب@وال=د@/ جريان ã|@ ã?ّال ا	صطكا@كات من اXتحّصل ال=ق أيى
د@: Ò Ò=وال وشعاعه@/ ال=ق ذلک جريان والَسنا@: وضغط@/ بشّدة ا¢صوص اللّمعان هو

وعظم@/ ارتفع ما كّل وا�بل@: واXاء@/ السحاب من َبُرد ما @كَحَسن

ِمن حرف وذ@كر به@/ مفعول برد@: من وقوله السحب@/ أيى ال«Êء ã| جبال واXراد
النازل أّن �ٕا ٕاشارة �َبَرد من جبال@, �من اXوردين ã| والتجزئة التبعيض ع� الداّل
عـنَدنا ٕا2ّ ـ@ oالعل العزيز fا من تقـدير وهذا ال=د@/ من وبعض ا�ـبال من بعض
َيشـاء َمن بِه فُيصيُب :@�تعا قوله معـ% وهذا َمعلوم@/ بَقـَدٍر ٕا2ّ لُه ÙN نُ َوما َخزائنُه

َيشاء@/ ن َعمَّ فه ßÍ½ ويَ

اXاّدية@/ الظاهريّة معانzا الكلFت من اُريدت ٕاذا هذا

ã| فنقول أيضاً@: اXعنـويّة ãæللمعا شـاملة عامّة oمفاه مyا اُريدت ٕاذا وأمّا
السـحب جبال من إ	G×يّـة أ	Êºء Êºء من �تعا fا ل Ø�ي الكرZـة@: ا	�ية �تفسـ
¾ÇÎوديّة وحـقائق وكشـفيّات روحانيّة ٕافاضات والنور العظمة مقام ومن النورانيّة
اÇXقامات فـهذه والxاwا@/ القلوب ã| ا¡رارة د Ø=ُت ذوقّية@, وجذبات ٕاG×يّة وQلِّيات
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Îºر ٢٩٦

أهلّية@/ وله يشاء ٕا�من تتوّجه الروحانيّة وا¡ا	ت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Îºر@:
راً@, ÒÎ Òº ر ÒÎ»َي ر ÒÎ Òº يقال النـوم@/ ذهاب وهو أ	رق@, بابـه معظم Îºر@: ـ مقا
الساهرة صارت Øj وuاراً@/ Bًلي دا_اً النبت ã| عملها ٔ	ّن الساهرة@, لBٔرض@: ويقال

أرض@/ لكّل ÓÊºٕا
أو كلّه الليَل Îºر يقال بعضه@, ã| أو كلّه الليل@/ ã| النوم عدم ال«Îر@: ـ مصبا

وأÎºرُته@/ Îران@, Òºو ساِهر فهو فيه@, sي n ٕاذا بعضه@:

الت�يل ã| الساهرَة Ìقوم Ø»وف بيضاء@, أرض وهيى الساهرة@: ـ ٣١٦ ا	شتقاق
به تكّلمت وقد بال«Ìيانّية@, القمر والساهور@: علzا@/ يُعَص n أرضاً fا Oلق ـ فقالوا

معروف@/ ر@: ÒÎ Ú»وال العرب@/

ã?الّـ وحقيقxا القيامة@, أرض هيى وقيل أ	رض@/ وجه قيل الساِهرة@: ـ مفر
بذلک@/ Îºرت ا Øu@فكأ wا الوطء يك+

ãæر ÒÎºأ تقول@: باللّيل@, النوم امتناع ر@: ÒÎ Ú»ال الليث@: قال ـ ١٢٠ . ٦ الxذيب
للقمر الساهور غ�ه@: وقال القمر@, أÊºء من والساهور قال@: راً@/ ÒÎ Òº له رُت ßÎ Ò»ف هّم
ٕاذا سـاِهرة اÇXاء لع  ويقال مائها@/ ومَنبع أصلها الع @: وساهور ء@/ ãÏ¿لل @كالغBف

واحد@/ Îاد Û»وال Îار Û»وال لع نا_ة@/ ساهرة ع  اXال �خ ويقال@: جارية@, @كانت
هBل@/ eر@, �ر ÒÎ Òº� ـ قع

معتقل@/ موقف@, حبس@, سجن@, ��سوَهر
الليل@/ ظBم فجر@, ��َشَحر
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٢٩٧ Îºر
الظBم@/ Øoخ أظلََم@, اسوّد@, ��شاَحر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

/@Bًليـ التـوّجه مع والغفلة النـوم فقدان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
Îºراً@/ أ	رق مطلق وليس

وع� ,@Bًلي وعمله وظيفته عن يغفل 	 فٕانّه القمر@: ع� تطلق اXناسبة وwذه
توّقف@/ دون ومن دا_اً عyا وجريانه اXاء òروج ع اXاء@:

فٕاّن أ	صل@, يناسب الع=ّية@: ã| والتسّجن والتوقّف وا	سوداد الظلمة ومفهوم
با	سوداد@/ وTدود بالظلمة قهراً Tاط Bًلي ر ÒÎ Ú»ال

/٧٩@.١٤ ـ بالّساِهَرة ُهم فٕاذا واحدةٌ َزجرةٌ ِهيىَ ا Ú̂ فٕا ةٌ ÒÌºخا ةٌ كَرَّ ٕاذاً@ ِتلَک قالوا

ÇTيط عن عـبارة والساهرة@: حالة@/ أو عمل عن [نع الصـيحة هيى الزجرة@:
النّاُس ـ و[ايtBا وقواها باXاّدة Tجوب �غ nعا وهيى فzا@, نوم و	 غفلة 	 ومقام

انتَ}وا@/ ماتوا@ ٕاذا@ ِنياٌم

ã| الواقع   Ç_كالنا الدنيا ا¡ياة تعلّقات ã| اXتوّغلون الغافلون فا¤جوبون
صـBح فيه ما �وٕا الباطنيـة حا	tم �ٕا متوّجهـ  �غ والطغيان@, ا�هل ظلFت

نفوÎºم@/ ونورانيّة قلوwم وسBمة أمورهم

ا	�خرة nعا فٕاّن والتوّجه@, وال«Îر التنبّه Gم فيتحّصل اXوت@: أدركهم ٕاذا وأمّا
َحديد@/ اليَوَم َك ÔÍ Ò½ فبَ ـ@ اXاّدة حجب فيه ترتفع لطيف nعا

تعلّق ليسGم اXوت بعد النفوس ٕاّن ـ فأّوً	 بأ	رض@: الساهرة �تفس وأمّا
حال ã| Fك ماّديى مسكن �ٕا Jتاجون و	 الدنيـا@, ã| كانوا Fك أ	رض ã| وسك%
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Îºل ٢٩٨

والظاهر أ	صل@/ مصاديق من ليست أ	رض ٕاّن ـ وثانياً ا�سدانّية@/ بأ	بدان تعلّقهم
ع� برأvم الكلمة Ìوا Ø»ف Ìون Ø»فXوا /@�التفس كتب من اXع% أخذوا اللغة أهل أّن

كث�ة@/ اللغة كتب ã| ãæعاXا هذه أمثال ٕاّن كراراً وقلنا أفهامهم@/ ÏÉمقت
خBفه@/ ع� والدليل دليل@, �ٕا Jتاج الكلمة تقييد أّن مع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Îºل@:
Çْزن@/ Ò¡ا خBف Îل@: Ú»وال ُحزونـة@/ وخBِف ل  ع� يدّل واحد أصل ـ مقا
وuر ال«Îَل@/ ركبوا ٕاذا القوُم@, أÎºَل ويقال Ø ã�Î Ôº لة ÖÎ Ú»ال أ	رض �ٕا النسبة ويقال

Sم@/ Îيل@: Ôºو قاق@/ بالدُّ ليس رمل وهو Îَلة@, ßº فيه ٌل ßÎ Òº
عـ� ØËÉبال Ø ã�Î Ôº ٕاليه والنسبة لة@, ÖÎ Òºوأرض ا�بل@, نقيض ل ÖÎ Ú»ال ـ صحا
الدواُء وأÎºَل اòلق@/ Îºل ورجل ل@/ ÖÎ Ú»ال �ٕا صاروا ٕاذا القوُم َل ÒÎºوأ قياس@/ �غ

/@Bً ÖÎ Òº عّده َء@: ãÏ¿ال Îَل Ö»َواست التسا�@/ والتساهل ,@�التيس والت«Îيل@: طبيعَته@/

بفتح Îºل وقالوا اÎ¿Xورة اللغة هيى هذه 	َن@, Îولة@: Ôº ء ãÏ¿ال َل ÔÎ Òº ـ مصبا
ل ÚÎ»فت َء ãÏ¿ال fُا َل ÚÎºو @و]صّغره@أيضاً, يى Ùd وبه Îºل, والفاعل أيضاً, وك«Ìها اGاء

به@/ يوثق نّص يوجد أن ٕاّ	 مَ«Îول الناس ع�قول ل يُعوَّ و	 ل@/ ÔÎ Òºو
اòشونة@, ٕا�الل وذهاب ء ãÏ¾ كّل Îل@: Ú»ال الّليث@: قال ـ ١٢٥ . ٦ الxذيب
قلت فٕاذا لة@, ßÎ Òºوأرض اXاء@/ به ء Nيى كالّرمل تراب Îلة@: Ú»وال Îولة@/ Ôº ل ÔÎ Òº تقول
ٕاذا لوا@: ÒÎºوأ الّليث@/ �لغ اGاء Ì»بك لة ßÎ Òº أdع n قلت@: َحزنة@/ نقيض فهيى لة ÖÎ Òº

الناس@/ مع Îولة Û»ال استَْعملوا ٕاذا لوا ÒÎºوأ با¡زن نزوGم بعد ل ÖÎ Ú»ال نزلوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٩٩ Îºم

والتحقيق@:

يقابل ما الل  أّن Fك الصعوبة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
الشّدة@/ يقابل ما والرخوة ,@Ì»الع يقابل ما Ì»والي اòشونة@,

سـبيل وع� مورده@, �غ ã| وأمثاGا@: Ì»والي وا¡زن بالل  اXاّدة �فتفسـ
والتجّوز@/ التقريب

ã| ال«ÇÎلة فأ	رض اXوضـوعات@: باختBف مفهومها Oتلف ال«Îولة ٕاّن Øj
كّل ã| وهكذا اòلق@, سئّي يكن n ٕاذا ال«Îل لق Ôòوا كا�بل@, صعباً يكون ما مقابل

Mسبه@/ موضوع

ا	نبساط@/ مقابل ã| زن Ô¡ا ومنه انقباضUصوص@, فهو زن@: Ò¡ا وأمّا

/@٧٤ . ٧ ـ ُقصوراً ا ßGوÎ Ôºِمن تتَّخذوَن رِض ا2َٔ ã| أ@كُم وبَوَّ

واÇXاء كالGاب والعFرات@, لBٔبنية ولوازم وسائل أ	رض Îول Ôº Qعلون أيى
العFرة@/ ã| ويفيد أخذه يَ«Îل وما وأ	شجار والرمل والط وأ	حجار

اللّوازم بعض tيـئة فٕاّن :@Ì»والي والرخوة الل  دون wا �التعبـ لطف فظهر

غ�يس�وهيى صعبة@: تكن n ما واXعدنيّات وأ	شجار ال«Îلة ا�بال من @كأ	حجار
وشديدة@/ خشنة أنف«Îا ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Îºم@:
أعطيُت له@: وأÎºمُت FÎن@/ Ôºو Îام ßºو م ÔÎºأ وا�مع النَّصيب@, م@: ÖÎ Ú»ال ـ مصبا
ÇÎمة@: Û»وال عوا@/ ÒGاقـ موا@: Òxواسـ مقاَرعة@/ قارعته ]ع% ة ÒYمسا ته ÒYوسا /@ ÓFÎº له
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Îºم ٣٠٠

النَّْصل@/ نفس Îم Ú»ال وقيل النبل@, من واحد Îم@: Ò»وال ْيمة@/ ÒÎ Ôº وتصغ�ها النصيب@,

ونصيب َحّظ ع� يدّل وا	�خر لون@/ ã| Ø�تغ ـ أحُدYا أصBن@, Îºم@: ـ مقا
من وذلک اقGعا@, ٕاذا الرجBن َم ÒÎºأ ويقال النصيب@, Îمة@: Û»فال أ	شياء@/ من ء ãÏ¾و
ذاك@, من وهو القرابة@, Îَمة@: Û»وال ُيصيبه@/ ]ا Fyم واحد كّل يفوز أن والنصيب Îمة Û»ال
كّل ٔ	ّن بذلک يى Ød ا Ø̂ وٕا ّطط@, ÔU أيى م@, ØÎ Ò»ُم ُبرد وقوGم الرحم@/ اتّصال من حّظ ا Øu ٔ	

/@ Ø�تغ ٕاذا الرجل@: وجُه َم ÔÎ Òº فقوGم خر@: ا	� أ	صل وأمّا ب«Îم@/ يُشبَّه منه خّط

الِقدح Îم@: Ú»وال عا@, ÒGاق ٕاذا الرجBِن@: م Òxاس الّليث@: قال ـ ١٣٨ . ٦ الxذيب
ويـقال وغ�ه@/ النبل من Îام Ù»ال واحد Îم@: Ú»وال النصيب@/ Îم@: Ú»وال به@/ يُقاَرع الّذيى
سـاِهُم ا¡رب ã| الرجل وكذلک الوجه@, ساِهُم ريى Òا� كرvة ع� aل ٕاذا للفرس
يقال وُغ=ته@, الصيف َوَهج من Îام Û»ال الّليث@: وقال /@ Ø�والتغ مر الضُّ Îام Û»وال الوجه@,

Îام@/ Û»ال أصابَه ٕاذا الرجُل@: َم ßÎ Ôº
يكون Ø?ح ÓFÎº يسّمي و	 معروف@/ به@: ُيرمي الّذيى ال«Îم ـ ١١٨ ا	شتقاق
إ	بل يصيب داء Îام@: Û»وال ا¡اّرة@/ الر´ Îام@: Ú»وال ِقدح@/ فهو وٕاّ	 وِريش@, نَصل عليه
فـهو َضَمر@, ٕاذا وجُهه@: م ÒÎ Òºو ال«Îام@/ كأفواق ّطط ÔU م@: ØÎ Ò»ُم وُبرد بالعطاش@/ شبيه

وقرابة@/ نسب أيى Îمة@: Ôº وب فBن ã%وبي ِعلَل@/ أو مرض من ساِهم

ã?ّال Îام Ù»ال واحد أ	صل@: ã| ال«Îم ا¤كم@/ النصيب ال«Îم@: Îºم@: ـ اللسان

Ø?ح ك+ Øj Îºُمه@, Ôªالفا به يَفوز ما به يى Ød Øj الِقداح@, وهيى الَميسر@, ã| ÍÉبwا يُ
م@: ÖÎ Ú»وال َفـر@/ والظَّ بالفَلْج أيى Îºُمک خرج بريدة@: وحديث /@ ÓFÎ Òº نصيب كّل يى Ùd

به@/ يُقاَرع الّذيى الِقدح
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٠١ Îºم

والتحقيق@:

ب  والفرق لشخص@, وينسب Ø يتع ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
والنصيب@: والرزق واBòق وا¡ّصة والقسمة ا¡ّظ ـ وب مواّد اXاّدة

ا	ستفادة@/ فيه يBحظ ّظ@: Ò¡ا أّن

الكّل@/ من والتجّزيى ا	نقسام فzا يBحظ والِقسمة@:@

اXفصول@/ واتِّضاح Ø والتع ا	نفصال فzا يBحظ ّصة@:@ ß¡وا

واòلق@/ التقدير من وهو ومقّدراً وافراً �òا من يكون @ما Bق@: Òòوا

وإ	درار@/ ا	ستمرار ع� وNري يعطي @ما والرزق@:

أعّم وهو مكروهاً@, أو Tبوباً شخص@, مقابل ã| Ø ويتع ينصب ما والنصيب@:
ال«Îم ã|و النصب@, جهة النصيـب ã| واXلحوظ كذلک@/ ال«Îم أّن Fك مyا@, كّل من

النسبة@/ جهة

تستعمل أيى النسبة ¡اظ فيقيّد والتعلّل@: Ø�والتغ القرابة موارد ã| ٕاطBقها وأمّا
نصيباً@/ ٕا�شخص مyا نسبة جهة �ٕا النظر كان ٕاذا فzا اXاّدة

ا Ø̂ ٕا اXع% وهذا اXفهوم@, ã| واستمرار تكرار ع� الصيغة فتدّل اXساYة@: وأمّا
اXورد@/ ã|النصيب Ø يتع Ø?ح باXقارعة يتحقق

Zكن@/ وسيلة ّ بأيى ال«Îم اختيار وهو ا	سxام@: وكذلک

ـ Çوُت Ô¡ ا فالتََقمه الُمْدَحِضين ِمَن َفكاَن فَساَهَم الَمْشـُحوِن الُفلِک ٕا( أبَق ٕاذْ
/@١٤١ .@@٣٧

اXورد@/ ذلک ã| نفسه هو Ø وتع مyم@, ال«Îم تشخيص ã| واستمّر فقاَرع أيى
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Îºو ٣٠٢

أخواtا@/ دون باXاّدة �التعب لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

Îºو@:
بأّن :@ ãÏºوالنا الساهيى ب  وفّرقوا غفل@/ Îºواً@: يَ«Îو ء ãÏ¿ال عن Îا Òº ـ مصبا
سا@كن نظر ٕاليه@: وÎºا الغفلة@/ وة@: ÖÎ Ú»وال BRفه@/ والساهيى َتذّكر@, ذ@كرته ٕاذا ãÏºالنا

الطرف@/

يـقال الغـفلة@, فال«Îو@: والسكون@/ الغفلة ع� يدّل الباب معظم Îºو@: ـ مقا
إ	نسـان كأّن ا¢اَلقة@, ُحسن الُمساهاة الباب ومن Îºواً@/ أÎºو الصBة ã| Îºوت
وÇØWا َرهواً@/ Îºواً جاء يقال السكون@, وال«Îو@: غ�ه@/ من كانت ٕان َزلّة عن يَ«Îو

حيض@/ ع� أيى Îºواً@, ولدها اXرأة aلت قوGم هذا عن يبعد

مـن يكـون 	 أن أحـدYا ÍÒÈباِن@: وذلک غفلـة@, عن خطأ ال«Îو@: ـ مفر
كمن مَُولِّداته منه يكون أن ãæوالثا ٕانساناً@/ َسّب كمجنون ومُولِّداته َجوالِبُه إ	نسان
مأخوذ ãæوالثا عنه@, معفّو وأ	ّول فعله@/ �ٕا قصد عن 	 منكر منه ظهر Øj راً Ò̀ ¾Ìب

ساهون@/ م ßtَص� َعن ساهون@, َغمرٍة ã| فقال@: �تعا fا ذّم ãæالثا Lو وع� به@/

عنه@, القلب وذهاب ء ãÏ¿ال عن الغفلة Îو: Ú»ال الّليث@: قال ـ ٣٦٦ . ٦ الxذيب
مـyا@/ ء ãÏ¾ عن غفـل ٕاذا صـBته@: ã| الرجل Îا Òºو ّو@, ÔÎ Û»وال و ÖÎ Ú»ال Ø َب لَساٍه وٕانّه
لَواٍه@/ َرواٍه َسواٍه ال ßbو راٍه@, بع�ساٍة ويقال@: ,@�الس الليّنة الناقة وة@: ÖÎ Ú»ال أبو@عبيد@:

@كان@/ ØFع يكون ا Ø̂ ٕا النسـيان أّن وال«Îو@: النسيان ب  الفرق ـ ٧٨ ـ الفروق
عرفته@/ ما نسيت تقول يكن@, n ØFع يكون وال«Îو

ذ@كر عن يكون وال«Îو له@/ ذا@كراً كان ما Ï»ين ا Ø̂ ٕا إ	نسان أّن آخر@: وفرق
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٣٠٣ Îºو
ٕادرا@كه@/ به Zتنع ]ا اXع% خفاء ٔ	@نّه ذ@كر@, �غ وعن

ØFعـ يكـون وال«Îو يكون@/ ØFع تكون الغفلة أّن والغفلة@: ال«Îو ب  والفرق
كان@/ Ø?ح ء ãÏ¿ال هذا عن غفلت تقول 	@يكون@,

مـن كان ØFع Bًغاف كنت تقول ,@�الغ فعل عن تكون الغفلة أّن آخر@: وفرق
/@�الغ فعل عن يَ«Îي أن Nوز و	 فBن@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يعمل أن ويريد يقصده عمل عن الغفلة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
/@ ّ معنويى أو ّ ظاهريى جزءاً@, أو ًBّك به@,

كان ٕاذا وكذلک به@, مأخوذ فهو توجبه@: مقّدمات اختيار بسبب ال«Îو كان فٕاذا
ال«Îو@/ عليه يطلق 	 وهذا وعمد@, قصد عن

غفلة@/ فهو �الغ من بعمل تعلّق وٕاذا نفسه@, من بعمل يتعلّق أن 	زم فال«Îو
ã| أو حكم ã| كان سواء خطأ@, فهو ُيصبه@: nو اXصداق تشخيص ã| أخطأ كان وٕاذا
/@jٕا خطأ@, راجع ـ jوٕا عصيان فهو وقصد@: بتعّمد اòطأ كان وٕاذا عمل@/ أو موضوع

/@١١ . ٥١ ـ ساُهون َغْمرٍة ã| ُهم الَّذيَن ّراُصوَن Òòا ُقِتَل

وهـذا مـت @, سند دون من الظّن ع� وافتعال اختBق هو رص@: Òòا ٕاّن قلنا
fن عمل@/ أو أدب أو عقيدة من Tكم@, أصل �ٕا مستند �غ يقع ما كّل اXع%يشمل
دا_ون م Øuوٕا والعصيان@, اòطأ من وغورة غمرة ã| واقع فهو الطريقة@: هذه ã| سلک

ٕاليه@/ يتوّجهون و	 Îºوهم@, يرون و	 ال«Îو@, ã|
التوّجه Gم Zكن 	 حّق@: �غ سلوك ã| واXتوغل  اختBق ã| اyXمك  فٕاّن
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سوء ٣٠٤

أعGFم@/ ã| وي«Îون الصواب@, درك عن يغفلون م Øuوٕا ا¡ّق@, �ٕا

/@٥ . ١٠٧ ـ ساهون م ß ßtَص� َعن ُهم الَّذيَن Ò� ِللُمَصلِّ َفَويٌل

مع فzا@, يراقبون و	 wا vتّمون و	 ٕاقامxا@, وعن صtBم عن يغفلون أيى
مؤمن@/ كّل ومعراج ,@ Ø ã@ت كّل قربان الصBة أّن

كيفاً@/ أو Ó ØFك س�ه عن وي«Îو يغفل مورد ã| فيطلق ساٍه@: Õ�بَع قوGم@: وأمّا

واÇXعمول اXراد خBف وتوليد عمل فٕانّه ا¡يض@: أيّام ã| اXرأة aل وقوGم
به@/

مـورد ã| ا	سـتعFل هذا فٕاّن حسن@: Rلق اXعا¾Ìة أيى ا¢الَقة ُحسن وأمّا
وباختBق@/ تصنّعاً حسن Rلق Ì¾يعا

مـورد ã| إ	طـBق هذا فٕاّن الطرف@: بسكون نظر ٕاذا ٕاليه Îي Òº قوGم@: وأمّا

ã| ت«Îو العـ  فكأّن ٕاليـه@, ّ الظاهريى النظر يكون ما �غ �ٕا ã)القل التوّجـه يكون
الناحية@/ ٕا�تلک وقصد بٕارادة و	@تنظر نظرها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوء@:

أيى أسوأ رجل تقول القبح@, باب من هيى Çا Ø̂ ٕا ذلک@, من فليست سوء@: ـ مقا
َحْسناء من �خ َولوٌد َسْوآُء :@��ص fا رسول قال قبيحة@/ أيى َسوآء وامرأة قبيح@,

َمنظرها@/ لقبح ُسوأي@, النار يت Ødو سيِّئة@/ يِّئُة السَّ يت Ùdولذلک /@oعق

فَْع�@, ع� ْوأي السَّ Ëº	ٕوا سوءاً@, وفََعَل فعله@, ã| زيد وأساَء سوي@: ـ مصبا
ْوء السَّ والعمل ْوء السَّ الرجل قلت أ	ّول َعّرفت فٕان َسْوء@, وعمل َسوٍء@, رجُل وهو
ونكرة ّ الرباعيى مع معرفة الظّن يكون ظنّاً@, به وُسؤُت الظّن@/ به وأسأت النعت@/ ع�
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٣٠٥ سوء

والسـيّئة الظّن@/ به أحسنت ـ خBف وهو ,@Fzف نكرة ñNه من ومyم ,@ Ø ã~Bالث مع
وهو قبح@, ٕاذا يَسوء ساَء من ٕاËºفاعل وهو ا¡سن@, خBف والسئِّي ا¡سنة@, خBف
ويريدون أ	حوال أسوأ يقولون@: والناس أقبحهم@/ أيى وأي السَّ وهيى القـوم@, أسوأ

ã| الواو تـرّد وGذا الَمْسَوأة@, وأصله الَمسّرة@, نقيض والَمساءة@: أ	ضعف@/ أو أ	قّل
وَمعايبه@/ نقائصه أيى مَساويه وبَدْت /@ الَمساويى هيى فيقال ا�مع

ـوء@/ السُّ Ëº	ٕوا ه@, ÚÌ Òºنقيض وَمساِئيًَة@: ومَساَءة َسْوءاً يَسوؤه ساَءه ـ صحا
وتقول الَمساءة@/ من فهو فتح ومَن ,@ ØÌ¿وال اGزZة ã%يع ـ وء السُّ دائرة َعلzم ـ وقُرٔي
ا¡Çّق ويقال ْوُء@, السَّ الرجُل ـ يقال و	 أ	خفش@: قال ْوء@/ السَّ ورجُل َسْوٍء ـ@@رجُل
/@ ØËÉبال وِء السُّ رجُل هذا يقال و	 ا¡ّق@/ هو واليق  بالرجل ليس ْوَء السَّ ٔ	ّن اليق @,
فقلبت َسِويئة أصلها يِّئة والسَّ س%@/ Ô¡ا نقيض وأي والسُّ ٕاليه@, أحسن ٕاليه@نقيض وأساء

Ù َهـ مثل Oـفّف وقد ا	ختيار سئِّي فBن يقال الياء@, ã| الياء ادغمت Øj ياء الواو
والفاحشة@/ العورة ْوَأة@: والسَّ /@ Ù َول

ساء يقال وVاوز@, 	زم فعل َيسوء@: ساَء الليث@: قال ـ ١٣٠ . ١٣ الxذيب
ويـقال والداء@/ ل�Bفـات ا�امع Ëº	ٕا ـوء@: والسُّ َقُبح@, ٕاذا سـئِّي@: فهو يَسوء ء ãÏ¿ال
أبو@زيد@: الَمساَءة@/ ã| لغة والَمساية وَمسائية@, مَساءًة أسوؤه وأنا فBن@, وجَه ـ@@@ُسؤُت
وٕاËºالفعل ْوء@, السَّ اXصدر : Ñæوابن@ها ِفعَله@/ ُجل ع�@الرَّ وَسّوأُت الرجُل@ٕاساءًة, أساَء

واُ	نOَسْوآء@/ أسوأ@, الذكر من ْوء السَّ من وقيل وء@/ السُّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

�غـ يكـون ما وهو ا¡سن@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
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سوء ٣٠٦

أو ّ معنويى أو Ø ã)قل أمر أو حكم أو موضوع أو عمل ã| كان سواء ذاته@, ã| مستحسن
غ�ها@/

والفساد@: ØÍÉوال والقبح ب السوء والفرق

مطلوباً@/ حسناً يكون وقد يعلم@, 	 Dف ويكون النفع@, يقابل :@ ØÍÉال أّن

موضوع@/ أو قول أو عمل ã| الصورة@, جانب فيه يBحظ والقبح@:

غ�Yا@/ أو رأيى أو عمل ã| اختBل وهو الصBح@, يقابل والفساد@:

الصورة جهة من أعّم وهو حسناً@, مطلوباً يكون و	 يعلم@, Dف يكون فالسوء@:
وغ�ها@/

َسْوء@, ٕامرَء ْوء@, السَّ َمثُل ْوء@, السَّ دائرةُ ـ ã| Fك كالغَْسل مصدر بالفتح وء والسَّ

ã| اXوضوعات هذه فٕاّن الBّم@, ]ع% إ	ضافة ـ@ ْوء السَّ ظنَّ ْوء@, السَّ مطر َسوء@, قوَم
ُسوءاً يكون 	 Bًمث فاXطر للَمساءة@, ووسائل عوامل ا Øuٕا بل بأسواء@, ليست أنف«Îا

وأمثاGا@/ واXثل والظّن القوم وهكذا سوء@, و]قصِد العذاب مورد ã| يكون بل

اÇXصدر@, من ويتحقّق يتحّصل ما وهو كالُغسل@, مصدر Ëºٕا :@ ØËÉبال وء والسُّ
:@ ã| Fك وا¡كم@, واXوضوع العمل حينئذ به فيتّصف

ُسوء وء@, بالسُّ اهر ُسـوء@, من عملت وما ـوء@, بالسُّ يأُمركُم الَعذاب@, ُسوَء
ُسـوءاً@, مـنكُم َعِمَل َمن بُسوء@, ّسوها Ò] و2@ وء@, السُّ ويكشف أعGFم@, ُسوء الّدار@,

ُسوءاً@/ بكُم أراَد

بكـوuا اXتّصـفة أيى أ	سـواء@, والدار والعمل العذاب اXـوارد هذه ã| ف�اد
أسواًء@/

:@ ã| Fك الّسيئات@, وbعها ع�فَعيلة صفة ـيِّئة السَّ كلمة منه وتقرب
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ِمْثلها@, َسيِّئٌة َسّيئة وَجزاُء سّيئة@, َعمل َمن ئة@, يِّ بالسَّ جاَء وَمْن ئة@, َسيِّ َكَسَب َمن
عملوا@, ما سـّيئات م Òwفأصا السـّيئاِت@, َيعملون سّيئة@, ُتص}م وٕان سّيئة@, َشفاعة

السّيئات@/ حوا ÒGواج سّيئاتكم@, عنكُم ُنكّفر

/@ رأيى أو عمل أو موضوع ّ أيى من باXساءة@, واتّصف ْوء السَّ له ثبت ما كّل يراد

د	لة أشّد فهو بالثبـوت@: ا	تِّصاف ع� يدّل بصيغxا ـيِّئة السَّ لفظ كان وØXا
مناسب@/ مورد ã| Fyم كّل فيستعمل ,@ ÓÊºٕا وء السُّ لفظ من وأبلغ وآ@كد

:@ ã| Fك ْوداء@, @كالسَّ ْوآء السَّ ومؤنّثه كأ	سود@, أ	سوأ ومثله

/@٣٥ . ٣٦ ـ َعملوا الَّذيى أسوأ م Ôyَع اُ; ليكفَِّر
/@٣٧ . ٤١ ـ َيعملون كانوا اّلذيى أسوأ م Úyوَلنجزي

/@٢٠ . ٧ ـ Ftَسْوآ من ُوِريى ما FG َ ِلُيبديى
/@٢٧ . ٧ ـ Ftَسْوآ @F Òv Ôل�

/@٣١ . ٥ ـ أخيه َسْوأةَ ُيواريى َكيَف يَه Ôل�

	@تكون ما كّل وهيى اXـّرة@, لبناء فَعلة ع� ْوأة والسَّ َسـْوأة@, bع ْوآت والسَّ
الشجرة@/ قرب من ناشئة و¾Îوة@, [ايل أو صفة أو عمل ã| مستحسنة

:@�تعا قوله ا¡سن@, ماّدة مقابل ã| اXاّدة ع�كون ويدّل

وَيْدرءون َسنة@, Ò¡ ا قبل بالسّيئة وَيْسَتعجلونََک َسنة@, Ò¡ ا السّيئة َمكاَن ْلنا َبدَّ Ú Ôj
َل بـدَّ Øj ظلم َمن ٕا2ّ َفلها@, Ôkأسأ وٕان 2ٔنفسكُم Ôrأحَسن Ôrأحَسن ٕان السّيئة@, با¡سنة

سوٍء@@/ بعَد ُحسناً

:@ ã| Fك متعّدية@, تستعمل قد اXاّدة ٕاّن Øj
َكفروا@/ الَّذيَن وجوُه سيَئْت تُسْؤُهم@, َحَسنة َسْسكُم Ö Ò] ٕان َتُسْؤ@ُكم@, َلكُم ُتبدَ  ٕان
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سوح ٣٠٨

يقابل ما وهو إ	حزان@, مع% ضمن ã| يتحقّق اXوارد هذه ã| اXساءة fفهوم
متعّديان@/ مفهومان يقابله وما وال«Ìور ال«Ìور@,

هذا ã|استعملت وٕاذا الَمسّرة@, يقابل ما مصاديقه ومن مطلق@, مفهوم فاÒXساءة
متعّدية@/ تكون اXورد@:

سيّئاً جعلته أيى أته@, وَسوَّ أَسأتُه فيقال@: بالتضعيف@, أو باGمزة يتعّدي ْوء والسَّ
أساُؤوا الَّذيَن عاقبَة كاَن @ Ú Ôj َفَلها@, Ôkأسأ وٕان ا@, Öz َفَعلَ أساَء وَمن ـ سوءاً أوجدت أو

كّذبوا@/ أن وأيى السُّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوح@:

ساعة مثل وساح@, ساحات وا�مع أمامها اXتّسع اXوضُع الداِر, ساحُة ـ مصبا
وساع@/ وساعات

ساحات@/ وbعها الدار@, ساحُة يقال واحدة@, كلمة سوح@: ـ مقا

الدار@: وساحُة /@ ّ يى Ò¡ا ب ُدور يكون فضاء أيضاً وهيى الناحية@/ الساحة@: ـ لسا
�والتصغ وُبدن@/ بََدنة مثل :@ ّ ا�وهريى قال وساحات@/ وسوح ساٌح وا�مع ا@/ Ôxباَح

ُسَوJة@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سواء wا@, Bًمتّص الدار أمام اXتّسع الفضاء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
من مشتقّاً أر nو /@	 أم الدار صاحب ملک ã| كان وسواء ,@	 أم با¡ائط Tّوطاً @كان

الكلمة@/ هذه

/@١٧٧ . ٣٧ ـ الُمنَذرين َصباُح فساَء م ßxبساَح نَزَل فٕاذا َيْستعِجلون أَفِبَعذابنا
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اسـتيBئها Iت والدار الدار@, ع� فة ßÌ¿م ا Øuفٕا بالساحة@: اXورد ã| Ø=ع قد
للتنفّس فضاء وهيى ا¤ّوطـة@, هذه وسـع Iت معاشـه وٕادامة الرجل وحياة دا_اً@,

علzا@/ العدّو ك�ول للهBك@, وقت آخر علzا العذاب ونزول اXرء@, وانطBق

ووصوله@/ العذاب والتصاق ع�الفعليّة يدّل الباء@: Mرف �والتعب

�ٕا نزول العذاب نزول أّن �ٕا ٕاشارًة Gم@: الدار ساحة دون بساحxم �والتعب
ـ فيه مغَرق  العـذاب ذلک ٕاحاطة Iت فيص�ون الدار@, واسـطة دون من فضائهم

صباُحهم@/ فساء

اÇXع% ع� الكرZة ا	�ية تطبيـق وأمّا ,@ ّ الظاهريى �التفسـ �ٕا بالنسـبة هذا
شديدة رابية أخذة وهو ,@ ّ اُ	خرويى العذاب هو اXوعود العذاب فٕاّن :@ Ø ã@ا¡قي ّ اXعنويى
rوخ وأحاطهم بساحxم نزل فٕاذا ـ فاسلكوه ِذراعاً َسبعوَن ذَْرعها ِسلِسلة ã| Ú Ôj ـ

حا	ت@/ أسوأ �ٕا ويص�ون ٕابتBء أشّد ع� فيصبحون ع�قلوwم@:

wم النازل وهو أ	بد@, �ٕا ويدوم منه@, مفّر 	 الّذيى اXستمّر العذاب هو وهذا
صباحهم@/ فساء wم@, وJيط وبساحxم

ع� ـ@ صباُحهم@ ساء ـ@ و@ بساَحxم@, نزل بقوله@:@ �@التعب اXعـ%@: هذا ويؤيِّد
ٕاbاً	@/ خصوصيّاtا �ٕا ما@@أ¾Ìنا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سود@:

أسود@, فالذكر َتِعب@, باب من يَسود َسِوَد يقال@: معروف@, لون السواد@: ـ مصبا
ُسَويْد وع� القياس@, ع� اَُسيِّد ع� أ	سود ويصّغر ُسود@, وا�مع َسوداء@, Oن	واُ
وسّودته ُء@, ãÏ¿ال واسَوّد /@ يى Ø Ôd وبه ,@oخGال �تصغ ويسّمي قياس@, �غ ع� أيضاً
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وتنظر سواد ã|وتأ@كل سواد ã| ãÏ¿] والشاة ,@�الكث العدد واد@: والسَّ تسويداً@, واد بالسَّ
ÍÉخـ	أ تسمِّيى والعرب عينzا@/ حول وما وfها قوا_ها سواد بذلک يراد سواد@: ã|
وكّل وزروعه@/ أشجاره ÍÉòة العراق َسواد ومنه ُبعد@, ع� كذلک يُري ٔ	@نّه أسود@,
وَسـواُد وأمـِتعة@/ متاع مثل أسِودة وbعه سواداً@, يُسّمي وغ�ه ٕانسان من شخص
وا�Çمع والعـقرب@, ا¡Çيّة ã%يع Bة@, الصَّ ã| أ	سودين واقتلوا bاعxم@/ اXسلم @:
سـيِّد@, فـهو وال¿Ìف@, ا£Çد وهو السوَدد@, Ëº	ٕوا سـيادة@, يَسود وساد أ	ساود@/
رئي«Îم القوم وسيِّد وسادات@, سادة وا�مع وسيِّدته@, العبد سيِّد فقيل واُ	نOسيِّدة@,

وا¦ر@/ اXاء وأ	سودان@: اXالک@/ والسيِّد@: وأ@كرمهم@,

ويشتّق عليه Jمل Øj اللون@, ã|البياض خBف وهو واحد@, أصل سود@: ـ مقا
كان لون ّ أيى البياض خالف ء ãÏ¾ كّل أّن قوم وعند معروف@, اللون ã| واد فالسَّ منه@/
واد@: والسِّ شخصه@/ ء@: ãÏ¾ كّل وسواد واسواّد@/ ء ãÏ¿ال اسوّد يقال واد@, السَّ Øñح ã| فهو
سوادك ٕادناء من وهو عبيد@: أبو قال ساّره@, ٕاذا وِسواداً@: مساَودة ساَوده يقال Ìار@, Ù»ال
فقال يادة@: السِّ وأمّا ا¡يّات@/ وهيى أ	سود@, bع وأ	ساود الشخص@/ وهو سواده@, �ٕا
سـواده@/ �ٕا يلتجئون الناس ٔ	ن َسيِّداً يى Ùd ا Ø̂ ٕا ٔ	@نّه وآخرون@: /@oا¡ل السيِّد قوم@:

َحّبته@/ وُسَويداؤه@: القلب وَسواد منه@/ أع�سيادة أيى فBن من أسود فBن ويقال

وَسّوده وَدد@, السُّ ã| غلبته فُسدته@: وساَودته ُسوَدداً@, يسودهم قومه ساَد ـ أسا
َسواداً رأيت ا£Çاز@: ومن ُسـوداً@/ َولَدْت فBنـة@: وأسودت د@/ مُسوَّ َسيِّد وهو قوُمه@,
اÇXدينة@: سـواد �ٕا وخرجوا ساررته@/ ساودته@: ومنه@: ُشخوصاً@/ وأساِود@: وأسِودة

والريف@/ القري من حوGا ما وهو

:@ ّ أ	صمعيى قال Ìار/ Ù»ال واد@: والسِّ البياض/ نقيض واد@: السَّ ـ ١٣@.@٣٠ الxذيب
أخبث أ	سود@: َشـِمر@: قال ساررته@/ ٕاذا وِسواداً@: مُساَودة ساَودته ـ Ìار Ù»ال واد@: السِّ
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أسِودات بنا ومّرت مُعظمهم, أيى القوم: َسواد ويقال@رأيت ات@وأعظمها@وأمكرها@/ ا¡يّ
َسواداً@/ بياضه ت Ø�غ ٕاذا َء@: ãÏ¿ال وَسّودت bاعات@, أيى وأساِوُد@: الناس من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اُخر@, أفراد مقابل ã| التفّوق مع التشّخص هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
:@�تعا قوله ã| Fك :@ ّ فاXعنويى ,@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã| يكون أن من أعّم اXفهوم وهذا

.@@٣ ـ Ôkأ@كفر ُوجوُههم ْت اسَودَّ الَّذيَن فأّما ُوجوٌه وَتسَودُّ ُوجوٌه َتبيَّض يَوَم
/@١٠٦

ـ يَن ÙUِللمتك َمثوًي Úsَجه ã| أليَس ة ُمسَودَّ ُوجوههم َع�اِ; كَذبوا الَّذيَن تََري
/@٦٠ . ٣٩

/@١٨٧ . ٢ ـ سَود ا2َٔ يط Òòا ِمَن ا2َٔبيُض اòيُط َلكُم Ò Úَيَتَب� :@ ã| Fك ّ واXاّديى
/@٢٧ . ٣٥ ـ ُسود وَغرابيُب ا Ôuألوا Uتِلف ٌر Ôaو

/@٥٨ . ١٦ ـ ُمسَوّداً وجُهه با2ُن[َظلَّ Ìأحُدُهم Ù¿ بُ وٕاذا

بتحقّق يتحقّق ا Ø̂ ٕا واXعنويّة الروحانيّة nعا ã| فهو التفّوق@: مع التشّخص وأمّا
اòشـوع مقابل ã| وهذا ,@Gوالتبخ Ø=والتك والشخصيّة بالنفسانيّة والتظاهر أ	نانيّة

الكامل@/ الفناء وIقّق العبوديّة وحقيقة والتذلّل

ã| ويستعّد واستنارة@, واستفاضة وضياء وwجة نوراً يزداد الفناء ازداد Fّوكل
الوجـه ã| التبيّض لّب هو وهذا الربّانّية@, أ	نوار وانعكاس إ	G×يّة الفيوضات قبول

الوجه@/ ã| النور ã Ø�Qو فيه إ	Gيّة الوجهة عنوان وIقّق
حجاباً فيوجب التشّخص@والنفسانّية@: أ	نانّية@وظهور بقاء اXع%@: هذا @قبال ã|و
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ة@/ مسَوّد وجوههم ـ@ Tروميّة ويزداد ظلمة@, بعد ظلمة ويزيد واسوداداً@,

وÇQّرد صفاء له أ	لوان nعا ã|البياض فلَْون الظاهرّية@: اXاّدية nعا ã| وأمّا
غليظ@: وتلّون@بلون@متشّخص ٕا�@لون@آخر Iّول وٕاذا التلّون@والتشّخص@والتظاهر, عن

التاّم@/ ا	سوداد حّد �ٕا يصل أن �ٕا اXطلق@, السواد فهو

�غـ لون كّل ع� بل أيضاً@, ÍÉخ	وأ أ	dر ع� أ	سود يطلق هذا وع�
وجُهه َظلَّ ا2ٔسود@, ْيط Òòا من ـ �تعا قوله ã| اXراد هو اXطلق اXع% وهذا بياض@/

ُمسَوّداً@/

بالنسبة وتفّوق تشّخص وجود فهو أ	لوان@: �غ ã| ّ الظاهريى ا	سوداد وأمّا
وهكذا اXرؤوس @, �ٕا بالنسبة والرئيس عائلته@, �ٕا بالنسبة كالزوج اُخر@, أفراد �ٕا
قاً وُمـَصدِّ الباب@, َلدي سّيَدها وألفيا :@ ã| Fك والتفّوق@, التشّخص من اُخر أنواع ã|

وكUاءنا@/ ساَدتنا أطعنا ٕانّا وَحصوراً@, وَسيِّدا ا; من بكلمة

مـورد كـّل ã.ف ,@nوالعـوا اXوضوعات باختBف وا	سوداد السوَدد فحقيقة
ٕالzا@/ أ¾Ìنا Fك Mسبه@,

وأ	دعية الروايات ã| Fك ّ معنويى ومقام و¾Ìف Vد ع� السيادة ٕاطBق وأمّا
/@ ّ Vازيى مفهوم والزيارات@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سور@:

غضب ٕاذا يَسور, سار من@ذلک وارتفاع , ع�ُعلّو يدّل أصل@واحد سور@: ـ مقا
ِسوار وأمّا البناء@/ من مَ�لٍة كّل وهيى ُسورة@, bع ور والسُّ لََسورًة@, لِغضبه وٕاّن وثار@/
اòمر@: وَسورة عربيّ @/ �غ فأراYا القاَدة@: وهم الُفرس أساورة من وإ	سوار اXرأة@,
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وغلياuا@/ حّدtا

وقـال ُسورات@/ وا�مع منه@, Ëºٕا ورة@: والسُّ غضب@, ٕاذا َيسور@: سار ـ مصبا
أخـذ ٕاذا وَسـْورة@: َسـْوراً يسور ال¿Ìاب وسار البطش@/ ا¡ّدة@, ـْورة@: السَّ :@ الزبيديى
ورة والسُّ اXواثبة@/ وهيى اXساورة ومنه أيضاً@, ا¡ّدة واòمر@: ا�وع وَسْورة الرأس@,

أسوار@/ وا�مع wا@, ا¤يط البناء اXدينة@: وسور ُسَور@/ bعها القرآن من

اXرأة وِسوار وال¿Ìاب@, الغضب ã| ويستعمل علّو@, مع وثوب ْور@: السَّ ـ مفر
ا�اريَة سّورُت منه واشتُّق العرب استعملته فقد كان Fوكيف ِدستواِره@, وأصله معّرب

لَخلة@/ ÔUو مسّورة وجارية

ا¡رب@, ã|@َسورة وله الرا@كب@, وا¡ّية@تُساِور وساوره@, وثب@, عليه@: سار ـ أسا
عـ� َجسـور َسّوار@: وكلب ـور@, السُّ ã�أعا ã| ٕاليه Ìت Ôºو ا¡ائَط@, ٕاليه وتَسّورُت

ã| َسّوار وهو الوسائد@, وهيى الَمساِور@, ع� وجلسوا اßXسَورة ع� وجلس الناس@,
ُمعرِبد@/ ال¿Ìاب@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع% وهذا وارتفاع@, اعتBء مع هيجان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
اXصاديق@/ باختBف خصوصيًة Oتلف

أثـره هاج ٕاذا ال¿Ìاب وسار أثره@/ واعت� وظهر هاج ٕاذا غضبه سار يقال@:
ٕاذا البناء وسار شخص@, ع� وaلت هاجت ٕاذا ا¡يّة وسارت وبرز@/ السكر وظهر

انتظار@/ دون من وطبقاته مراتبه وارتفعت اعت�

ب  ويسّد ا¢الف عن Zنع وسّد oعظ جدار ع� ور السُّ يطلق اXناسبة وwذه
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وثـوران وثـوب وعـBمة وارتـفاع هيجان مظهر ـور فالسُّ متجاوز@, أو اXتجاوزين
:@�تعا قال Fك ـ غ�ها أو بلد سور يكون أن من أعّم وهو وغضب@,

/@١٣ . ٥٧ ـ ة Öa الرَّ فيه باطنه باٌب لَُه بُسور بَيyم Íَب ÔÉف

اXنافق  عن للدفاع السّد wذا واXنافق  اXؤمن  ب  القيامة يوم ÍÉب يُ أيى
ورّدهم@/

كّل فٕاّن بسـورة@: مyا واحدة كّل القـرآن ُسَور تسّمي أيضاً اXناسـبة وwذه
:@�تعا قال Fك ا¢الفون@, به ويدفع به يُسّد ور كالسُّ مyا سورة

/@٢٣ . ٢ ـ ِمثله ِمن بُسورة فأتوا َعْبدنا َع� لنا نزَّ ا ØWَرْيب ã| Ôrُكن وٕان

/@٣٨ . ١٠ ـ Ôrاسَتطَع َمن وادُعوا ِمثِله بُسورة فأتوا ُقل

قطعيّة معنويّة عّدة وأسّد ب اXؤمن والكافرين@, ا¡قيقة ã| ُسور سورة فكّل
ا¡Çّق هيجان من مَظهر وهو وتعّرÎÈـم@, ا¢الفـ  وساوس من نوع ّ أيى wا يدفع

اXعاندين@/ قبال ã| وظهوره واعتBئه

تكون الكرZة ا	�يات من وطائفة قطعة كّل القرآن من السورة أّن ظهر وwذا
هذا كان وٕان خارجاً@, اXعروف اÎ¿Xور هو ]ا Uصوصة وليست الصفة@, هذه ع�

له@/ Bًكام مصداقاً

ُسورة َعلzم َل ØN تُ أن اXنافقوَن ذُر ÒJ :@�تعا قوله أيضاً اXع% هذا ع� ويدّل
/@٦٤ . ٩ ـ قلوwم ã| ]ا ُتنّبئهم

/@ ٨٦ . ٩ ـ َرسولِه َمَع وجاِهدوا باِ; آِمنوا أن ُسورة نزَلْت اُ وٕاذا

فzا وذُ@ِكَر gٌة ÔT ُسورةٌ اُنِزَلْت فٕاذا@ ُسـورةٌ َلْت نُزِّ لَو2 آَمـنوا الَّذيَن ويَقول
/@٢٠ . ٤٧ ـ الَّذيَن رأيَت الِقتاُل
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ã| بل تاّمة@, كاملة سورة نزول ã|ليست اXؤمن  ودعاء اXنافق  وحشة فٕاّن
إ	Zان حكم صدور وهكذا فzا@/ القتال وِذ@كَر قلوwم ã| ع�ما التنبيه تتضّمن سورة

اُ	مور@/ هذه ع� Iتويى ã?ال ا	�يات من طائفة اXراد فٕاّن سورة@, ã| ا�هاد مع

سورة قراءة وجوب يثبت قاطع دليل وجود عن البحث يلزم اXب%@: وع�هذا
ا¡مد@/ بعد الصBة ã| القرآن من @كاملة

�ٕا مضـافاً القـرآن فٕاّن القـرآن@: مثل بسـورة إ	تيان عن Ì¿الب عجز وأمّا
ع� نّزل قد جهـة@: كّل ã| وا¡ـقائق ا�Çامعة وا¡كم العالية اXعارف من Tتوياته

تأليف@/ وأ@كمل منطق وأفصح بيان أحسن

معناها ã| كلمة كّل استعFل عyا@: الكتاب هذا يبحث ã?ّال ٕاعجازه وجوه ومن
واXتشاwة@, اGXادفة أ	لفاظ ب  من باXورد Uصوصة كلمة ّ أيى وانتخاب ا¡قيقّية@,
وتركيب اXورد@, يسـتدعيه ما ÏÉمقت ع� اXاّدة صيغ من Uصوصة صيغة ورعاية

الفصاحة@/ علم ã| يذكر Lو أbل ع� الكلFت

هذا أثبتنا وقد أقصاه@, �ٕا العلم من بلغ وٕان به ãçيأ للب¿Ìأن 	@Zكن ا ØW وهذا
ٕا[ام ã| يوفّقنا أن ونرجو وتعليمه@, وتأييده بتوفيقه الكتاب هذا من هنا �ٕا اXوضوع

وجوده@/ الكتاب]نِّه

/@١ . ٢٤ ـ بيِّنات آيات فzا وأنزلنا وَفرضناها أنزلناها ُسورة

:@�تعا قوله ã| وهكذا النور@, سورة وهيى الكاملة السورة هو اXراد أّن الظاهر

/@١٣ . ١١ ـ ُمفGيات مثِله بع¿Ìُسَور فأتوا ُقل افGيه يقولون أم

فاُ	سوار الفارسّية@/ من معّربت  FÇuكو فالظاهر وإ	سوار@: ِسوار كلمة وأمّا
َدْسْتوار@, من معّربة وار والسِّ الراِجل@/ مقابل ã|ع%الفاِرس[ وَسوار أْسوار من معّربة

بند@/ دست ]ع%
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رها َسـوَّ فيقال@: انðاعاً@, منه يشتّق وقد وأساِور@, أسِورة ع� وار السِّ وNمع
واختارته@/ فأخذته ِسواراً Gا جعل أيى رت@, فتسوَّ

/@٣١ . ١٨ ـ ذََهب ِمن أساِوَر ِمن فzا لَّْون ÔJ
/@٢١ . ٧٦ ـ ٍة فضَّ ِمن أساِور وُحّلوا@

/@٥٣ . ٤٣ ـ ذََهب ِمن أسِوَرة عليه Ò ã%اُل َفلَْو2

Çbع وأ	سـاور وغـ�ها@/ كأ	ساور@, العرضيّة بالزينة التحس  هو التحلية
أسورة@/

فرعون@/ جانب من �مو�Ïºع �ٕا راجعة أ	خ�ة وا	�ية

ما �ٕا ٕاشارة تكون فالتحلية الروحانّية@: جهة من الكرZة ا	�يات �تفس وأمّا
ٕاشارة تكون وأ	ساور@: النفوس@/ wا Ø�تتح ã?ّال الصا¡ة أ	عFل بعض من Ë Ø»يتج
والعـمل@/ ا£Çاهدة وسواعد القدرة أيديى وهيى وVالzا@, ã� ß¡ا ومصادر اXوارد �ٕا
2 ا; فٕانَّ ـ فzا الكيفيّة ومñان اòلوص مقدار �ٕا ٕاشارة تكون والفّضة@: والذهب

ا¤سن�@/ أجَر ُيضيع

/@٢١ . ٣٨ ـ داود ع� @دخلوا ٕاذ راَب Ö¤ا روا َتسوَّ اË½òٕاذ نبأ أتاَك وَهل

اخـتيار اXع% فيكون اعتBء@, مع اGيجان ٕانّه وقلنا ْور@, السَّ من تفّعل التسّور
ا¡الة تلک ãÏÉيقتË¼التخا فٕاّن ا¤راب@, Tّل ã| بالرغبة وٕاظهاره عتBء وا	 اGيجان

اXواثبة@/ تلک اختيار ويستدعيى

وكـتب �التفاس ã| ما يتّضح الكرZة@: ا	�يات تلک �تفس ã| التوضيح وwذا
/@ اGاديى هو fوا واBòف@/ وا	ختBف الوهن من اللغة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سوط@:

أسوُطه@: وُسطته وِسياط@, أسواط وا�مع به@, يÍÉب الّذيى وط@: السَّ ـ صحا
قد العذاب ٔ	ّن شّدته@, ويقال عذاب@, نصيب أيى ـ عذاب َسْوَط ـ وط بالسَّ ÍÈبته ٕاذا
سـواط@/ ßXا Çيى Ùd ومنه ببعض@, بعضـه ء ãÏ¿ال خلط أيضاً ـوط والسَّ ْوط@/ بالسَّ يكون
أمواGم يقال زيد@: أبو قال أموره@/ فBن ط سوَّ يقال ذلک@, Ò+وأ@ك خلطه أيى وسّوطه

Uتلطة@/ أيى بيyم َسويطَة

َء@: ãÏ¿ال ُسطت يقال َء ãÏ¿ال ء ãÏ¿ال Uالَطة ع� يدّل واحد أصل سوط@: ـ مقا
ـْوط@, السَّ الباب ومن خلطه@/ ٕاذا تسويطاً@: أمره فBن ط وسوَّ ببعض@, بعضه خلطت
النَّصيب تسـمية ã| قوGم وأمّا بتـه@/ ÒÍÈ ْوط@: بالسَّ ُسـطته يقال لدة@, ßا� Oالط ٔ	@نّه

الَعذاب@/ من نصيباً أيى ـ َعذاب َسْوَط ربّک علzم فَصبَّ ـ هذا من فهو َسْوطاً@:

ء ãÏ¿ال خلط ْوط@: السَّ وأصل به@, يÍÉب الّذيى اXضفور ا�لد ْوط@: السَّ ـ مفر
Îا ÔÉبع الطاقات Uلوط لكونه به يُسّمي ْوُط فالسَّ وسّوطته@, ُسطته يقال ببعض@, بعضه
بالسوط@, العذاب من الدنيا ã| يكون ]ا تشبzاً َعذاب@: َسْوَط ـ �تعا وقوله ببعض@/

/@@ وغّساقاً ÓD Òa ـ بقوله ٕاليه اXشار العذاب أنواع من Gم ُخِلط ما �ٕا ٕاشارة وقيل@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تداخل هو اòلط@: فٕاّن اòلط@, من نوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
يBيز@/ 	 أو ا	�خر عن مyا كّل يBيز أجزاء

اXايعات@/ ã| Fك خر@, ا	� عن مyا كّل يBيز 	 Mيث أجزاء تداخل واXزج@:
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سوع ٣١٨

معنويّاً@/ أو ماّديّاً دخول مطلق وهو اòروج@, يقابله والدخل@:

منه@/ الدنّو أيى الصدور@, يقابل وهو الدخول@, من مرتبة أّول والورود@:

به@/ اللصوق أيى الكامل@, الدخول Iقّق وقبل الورود بعد والولوج@:

ã|و وفـيه@, ء ãÏ¾ �ٕا الدخـول جهة والدخول@: والولوج الورود ã| فيBحظ
التداخل@/ �ٕا فzا نظر و	 اختBط@, جهة ْوط@: والسَّ واXزج اòلط

واختBط@/ تقارن أو [ايز@, مع اختBط ْوط@: السَّ ã| ويBحظ

أو أجBد من مفتوً	 أيى مضفوراً كونه فباعتبار به ÍÉب يُ الّذيى ْوط السَّ وأمّا
َجلدة@/ يسّمي لد ßا� به ÍÉب يُ كونه وبلحاظ غ�ها@,

/@١٢ . ٨٩ ـ َعذاب َسْوَط َربَُّک zم َعلَ َفَصبَّ الَفساَد فzا وا Òdفأ@ك

والتـ¿Ìيعيّة التكوينيّة القوان  ونقض الطبيعيى النظم ã| اختBل هو الفسـاد
اXتنّوعة@/ ا	بتBءات وانصباب ا¢تلط العذاب يناسب وهذا

أو لدة@, Òبا� �التفس وأمّا بالتنّوع@, حاً ØÍ½م ليكون اòلط@: أو باXزج Ø=يع nو
Tّله@/ �غ ã.ف غ�ها@: أو النصيب@, أو الشّدة@,

فأخذtم الَعذاب@, ُسوَء بَوْجهه ã% يتّ ن Ò Òfأ :@ ã| Fك ِمن@, ـ ]ع% إ	ضافة ٕاّن Øj
ون@/ ÒGا الَعذاب صاعقُة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوع@:

الوقت Çwا وتـريد تطلقها والعرب uار@, أو ليل من الوقت الساعة@: ـ مصبا
وُسواع ساعات@/ وا�مع ساَعة@, َيستأِخرون 2 ـ �تعا وع�قوله قّل@, وٕان وا¡ @,

أيضاً@/ وساع منقوص@, وهو
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٣١٩ سوع

بذلک@/ يت Ùd الساعة@, ذلک من ومضّيه@, ء ãÏ¿ال استمرار ع� يدّل سوع@: ـ مقا

ãÏÉÇZ ء ãÏ¾ أ@نّـه وذلک منه@, هدء بعد أيى وُسواع@, اللّيل من َسوع بعد جاءنا يقال
السـاعة@/ مـن وذلک مـياَومة@, يقال Fك مساوعة@, عاملته قوGم ذلک ومن ويستمّر@/

فـهيى وساَعْت وجهها@, ع� [ّر Ø?ح أYلxا ٕاذا وذلک ٕاساعة@, إ	بل أسعُت ويقال
الَمرعي@/ ã|تذهب ã?ّال وهيى ِمسياع@, وناقة سائع@, ضائع هو يقال ومنه تَسوع@/

َسْوعاء وساعة والساعات@, الساع وا�مع ,@ÍÈا¡ا الوقت الساعة@: ـ صحا
القيامة@/ والساعة@: َلْيBء@/ لَيلة يقال Fك شديدة@, أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا نكرة استعملت ٕاذا هذا Tدود@, زمان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
السابق بالعهد ٕامّا خارجاً@, Ø مع Tدود زمان �ٕا ٕاشارة فتكون معّرفة استعملت ٕاذا

معهود@/ Pريان أو ,@ ّ اòارجيى

ِمنuار@, ساعًة ٕا2ّ َيلَبثوا n ُيوَعدون ساَعًة@, يستأِخروَن 2 :@ ã| Fك فالنـكرة
Tدود@/ زمان يراد ساَعة@/ Òغ� َلِبثوا ما الُمجرمون Ë ß»يُق

كأن ¿Ìهم ÒL ويَوَم ة@, ÒÌ Ö»الُع ساَعِة ã| اّتبُعوه :@ ã| Fك بالنسبة ا¢ّصصة واXعرفة
n م Øu@أ ويظنّون ع«Ìة@/ ã| rكن Tدود زمان ã| أيى ـ ار Úyال ِمن ساَعًة ٕا2ّ َيْلَبثوا Òn

Tدوداً@/ زماناً ٕاّ	 علzا كانوا ã?ال uارهم من يلبثوا

الّسـاعة@, أتتكُم أو َبغتًة@, الّسـاعُة جاَءtم ٕاذا Øح� @:@ ã| Fكـ بالـBّم واXعّرف
الكلمة هذه ذ@كرت وقد ـ الّساعة وماأمُر تية@, Ð2 الّساَعة وٕاّن الّساَعة@, َعِن َيسألونََک
مستقبل ã| Tدود زمان مyا ويراد ,@hالكر القرآن من أربع مورداً ã| بالBّم معّرفة
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سوع ٣٢٠

الناس@/ حياة جريان من أيّام

قاطبة وطرح الدنيوّية@, التعلّقات عن وا	نقطاع اXوت مرحلة هو الزمان وهذا
جديد nعا ã| جديدة Mياة وا	بتداء فوقها@, nعا �ٕا والورود وقواها@, اXاّدة مراتب

مناسبة@/ ووسائل وقوًي بأسباب لطيف@,

ã%ويف ا�«Êنّية@, العBئق من لBٕنسان ما bيع يتبّدل :@oالعظ التحّول هذا ã|و
والقدرة وا¦لّک والعناوين اللّذات من نوع ّ وOتrأيى اXاّدية@, bيع@[ايBته@ومشxياته

الدنيوّية@/ والقّوة

هذا وع� منه@, وأشـّد أعظم 	@يتصـّور إ	نسـان@, حياة طول ã| Iّول وهذا
التحّول أيى اXع%@, هذا قبال ã| العزيز: fآيات@ا@ ã| إ	طBق عند الساعة يستعمل@لفظ
@معرض@الGديد@والشّک@وا	عGاض ã|ع%@هو@مورد@البحث@وXوت,@وهذا@@اXوهو@@ا@oالعظ

الدنيا@/ ٔ	هل

ا	�خرة@, مقامات من مرتبة ع� يطّلع n مَن اXع%@: wذا ويعتقد يَُصّدق وكيف
اXوت@/ بعد Xا منازل آثار من أثراً يشاهد nو

َيذهب لتحّول يُذعن أن اXاّدّية@: الدنيا ا¡ياة ã| مستغرق ٕ	نسان وكيفZكن
وشخصيّته وقدرته وسلطته وملكه ماله vدم وأن و¾Îواته@, و[ايBته وقواه Mواّسه
	@Zلک Tتاجاً فق�اً اليد ِصفر Nعله وأن منه@, وأ	دن  أ	قرب  يبّعد وأن وعنوانه@,

وابتBءات@/ ظلFت ã| وهو شيئاً@,

/@١٨٧ . ٧ ـ ُمرساها أيّان الّساَعِة َعن َيسألونََک

/@٧٧ . ١٦ ـ أقَرب هَو ½Íأو البَ َكلمِح ٕا2ّ@ الّساَعِة أمر َوما

/@٣٦ . ١٨ ـ قا_ة الّساَعَة أظّن َوما
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٣٢١ سوع

/@١١ . ٢٥ ـ بالّساَعة كّذبوا َبل

/@١٨ . ٤٢ ـ َض�ل ã= لَ الّساَعة ã| ارون ÔZ الَّذيَن ٕانَّ أ2

الكلِّـيّة القيامة والتكذيب@: ã.الن معرض ã| هيى ã?ّال الساعة من اXراد وليس
القـيامة بل أ	شـخاص@, ¡ياة ا�ريان ã| ا	بتـBء مورد ã| ليسـت ا Øuفٕا العاّمـة@,

قيامته@/ قامت فقد ماَت مَن فٕاّن ـ الشخصيّة

ولوازمها@: وآثارها خصوصيّاtا �ٕا ٕاشارات الساعة@: آيات ã|و

/@٣١ . ٦ ـ َبغتة الّساَعة م Ôtجاَء ٕاذا Øح� بغتًة@: ãçتأ ـ ١

/@١٠٧ . ١٢ ـ َيشعرون 2 وُهم بغتًة الّساَعة تأتzم أو

/@٣٤ . ٣١ ـ الّساَعة علُم عنَده ا; ٕانَّ :@fا عند علُمها ـ ٢

/@١٨٧ . ٧ ـ ã Øèَر عنَد ِعلُمها ا Ú̂ ٕا ُقل

/@ ٨٥ . ٤٣ ـ ترجعون وٕاليه الّساَعة علُم وِعنَده

/@٣١ . ٦ ـ فّرطنا َع�ما َح«Ìَتنا يا قالوا بغتًة الّساَعة ا¡«Ìة@: ـ ٣

/@١٤ . ٣٠ ـ َيتفّرقون يوَمئٍذ الّساَعُة تَقوم ويَوَم التفّرق@: ـ ٤

/@١٢ . ٣٠ ـ الُمجرُمون ُيبِلُس الّساَعُة تقوُم ويَوم اليأس@: ـ ٥

/@١٥ . ٢٠ ـ نَفس ُكّل لُتجزيى اُخفzا أ@كاُد آتيَة الّساَعة ٕانَّ زاء@: Òا� رؤية ـ ٦

/@٢٧ . ٤٥ ـ الُمبِطلون Ì» ÒO َيومئٍذ الّساَعة تَقوُم ويَوَم اòسارة@: ـ ٧

/@٤٩ . ٢١ ـ ُمْشِفقون الّساَعة ِمن وُهم ن@/// شَو ÒO الَّذيَن مyا@: اòوف ـ ٨

/@١ . ٢٢ ـ oَعظ ء ãÏ Ò¾ الّساَعِة زلزلََة ٕاّن عظيمة@: زلزلxا ـ ٩
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/@١١ . ٢٥ ـ َسع�اً بالّساَعة َب كذَّ Xن واعَتدنا العذاب@: نزوُل ـ ١٠

/@٤٦ . ٤٠ ـ الَعذاب أشدَّ فرَعوَن آل أدِخلوا الّساَعة تَقوُم ويَوَم

ورفع ØÌ»ال ã| ما بظهور اXاّدة@, nعا وIّول ع�اXوت bيعها تنطبق آثار هذه
الشديد Ì Ø»التح وعروض وفكر عمل من ا¡ياة ã| كان ما و¾Îود الدنيويّة ا¡جب
والبـواطـن الظواهر ã| عظيـم واضطراب تزلزل وIقّق والفBح �òا عن واليأس

Vتمعاً@/ كان ما تفّرق وا¡ا	ت

دون مـن التحّول بعد وتشاهد اXوت@, ]جّرد تظهر وخصوصيّات آثار فهذه
زمان من ال=هة هذه هيى وإ	نكار@: للخBف مورداً تقع ã?ّال والساعة و[ّهل@, �تأخ
Tسوس فأمر هو@: حيث ومن ّ الظاهريى اXوت]عناه نفس وأمّا والتحّول@, اXوت بعد
اXوت بعد واقعة حالة ã|فBòا ا Ø̂ وٕا إ	نكار@, يقبل و	 أحد@, لكّل ومشاهد مسلّم

/@٣٧ . ٢٣ ـ ]بعوث� ُن ÒL وما يا ÒLو وت Ò̂ نيا الدُّ َحياتنا ٕا2ّ هيىَ ـ@@ٕاْن

الكرZة@: ا	�يات هذه الساعة@: من ع�اXع%اXذكور ويدّل

Vيئها فٕاّن ـ طنا فرَّ َع�ما َتنا ÒÌ Ö»َح يا قالوا بغتًة الّساَعة م Ôtجاَء ٕاذا Øح� ـ ١
مـن التحّول بعد مرتبة أّول ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا Ìهم Ø»I وكذا اXـوت@, ع� يصدق بغتًة

الدنيا@/ ا¡ياة

ٕاتـيان عرض ã| الساعة فٕاتيان ـ الّساَعُة أتتكُم أو ا; َعذاُب أتا@كُم ٕان ـ ٢
Uاطب @/ كوuم طول ã|و حياtم زمان ã| Jدثان وYا وا	بتBء@, العذاب

Çbيع ã| إ	نسان @فٕاّن ـ أقَرب هَو ½Íأو البَ َكَلْمِح ٕا2ّ@ الّسـاَعة أْمر وما ـ ٣
كذلک@/ فليست الك=ي القيامة وأمّا للموت@, مستعّد ا	�نات

إ	شـفاق فٕاّن ـ ُمشِفقون الّساَعة من وُهم بالَغْيب م Úwَر َشوَن ÒO اّلذيَن ـ ٤
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سائر وهكذا باXوت@, يتحّصل ا Ø̂ ٕا وهذا السوء@, أعFله آثار جهة من هو ا Ø̂ ٕا واòوف
أخري@/ حياة �ٕا الدنيا ا¡ياة بتحّول اXتحقّقة اXذكورة ثار ا	�

ã| يكـون زمان أّول يراد ـ ã Ùèَر ٕا( ُرجعت � ولَ قا_ة الّساَعة أظّن وما ـ ٥
باXوت@/ يكون ا Ø̂ ٕا وهذا ٕا�رّبه@, يرجع زمان وأّول ا�زاء@, من له ما مشاهدة معرض

Ì¿¡وا والبعث الك=ي ع�القيامة aلها ã.تن ونظائرها الكرZة ا	�يات هذه
آخر@/ موضع :@ Ø ãæÊ»ا� اXعاد وIقيق ولتحقيقها العاّم@,

كانت ٕاذا ٕاّ	 اXذكور اXع% �ٕا إ	طBق عند تن½Íف معّرفًة الساعة أّن فظهر
خصوصيّة له Ø مع ÇTدود زمان من اXراد@, Ø تع خارجيّة أو حاليّة أو مقاليّة قرينة

الروايات@/ ã| ØDس و	 أ	زمنة@, سائر ع� خاّص وامتياز

ـ كلمة من مأخوذ وكأ@نّه ا�اهلّية@, ã|للعرب كان sلص Ëºٕا فهو ُسواع@: وأمّا
وال¿Ìيف@/ ]ع%النبيل ع=ّية@, [ ] ُشوَوع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوغ@:

ع� Jمل Øj خاّصة@, ا¡لق ã| واستمراره ء ãÏ¿ال Îºولة ع� يدّل أصل ـ مقا
منه اXشتّق ومن جBله@/ جّل fا وأساغه َسْوغاً@, ا¡لق ã| ال¿Ìاب ساغ يقال ذلک@/
أن فيجوز مثله@, أيى هذا@: سوغ هذا قوGم وأمّا أيّاه@/ فسّوغته كذا فBن أصاب قوGم@:
الس مبدلة يكون أن وNوز استمراره@, ويستمّر Vراه Nريى أ@نّه أيى هذا@, من يكون

صياغته@/ صيغ كأ نّه صاد@, من

وأسـغته ا¡Çلق@, ã| مدخله ÇÎºل قال@: باب من َسْوغاً يسوغ ساغ ـ مصبا

أيى ُيسـيغه َيكاد َو2 :@�تعا وقوله لغة@/ ã| بنفسه ويتعّدي سـائغاً@, جعلته ٕاساغة@:
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سوغ ٣٢٤

فـيقال بالتضعيف@, ويتعّدي إ	باحة@, ]ع% ء ãÏ¿ال فعل سـاغ قيل هنا ومن يبتلعه@,
بالسواغ@/ ابتلعxا ٕاساغًة@: وأسغxا الفّضة@/ به يساغ ما واغ@: والسِّ أMته@/ أيى َسّوغته

ويَسيغه يَسوُغه وساَغه هو وأساَغه ا¡لق@/ ã| نزل َسْوغاً@: الطعاُم وساغ ـ لسا
ما وَسّوغه يُسيغه وال¿Ìاب الطعام فBن أساغ ويقال ٕايّاه@/ fا وأساغه وَسيْغاً َسْوغاً
و	 يتعّدي أسـوغه@, وُسـغته أسـيغه وِسـغته خالصاً@/ له تركه وقيل هنّأه@, أصاب@:
واغ@: والسِّ /@ ã%@تُعجل	و ã%أمِهل أيى ã?ُغّص ã� يقال@أِسغ أسغته@ٕاساغة وأ	جود يتعّدي@,
وطَـعام َعذب@/ وأسَوغ@: سائغ و¾Ìاب الُغَصص@/ ِسواغ يقال غّصتک@, به أسغَت ما

أيى له َسّوغته وأنا ذلک@, له جاز أيى فعل ما له وساغ ا¡لق@/ ã| يسوغ َسيِّغ@: أسَوُغ
ٔ	بـيه أخوه وَسوُغه أخاه@, يک n وٕان أثره ع� يولد الّذيى الرجل@: وَسْوغ جّوزته@/

َقدره@/ ع� كان ٕاذا هذا@: َسيُْغ وهذا واُّمه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ذلک fن والطبع@/ للميل موافقاً Nريى ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
كان ٕاذا السائغ@: الطعام وهكذا اGاضمة@, وجهاز الذائقة وفق كان ٕاذا السائغ@: ال¿Ìاب
كان ٕاذا سائغ@: وعمل رقيقاً@/ طعاماً يكون بأن اGاضمة@, جهاز ã| جريان وله موافقاً

ا¡ّقة@/ وع�مقتÏÉالطبيعة للصBح موافقاً جريان له

من تكون قد وأشباهها@: وإ	مهال وا	ستمرار وال«ÇÎولة والتجويز فإ	باحة
وآثاره@/ أ	صل لوازم

وا	ختBق@/ التقدير جهة فيه يBحظ الصوغ أّن ْوغ@: والصَّ ْوغ السَّ ب  والفرق
الطبع@/ ع�وفق ا�ريان جهة السوغ ã|و
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٣٢٥ سوغ

.@@١٦ ـ للّشارب� سائغاً خالصاً َلبناً وَدم �َفْرث بَ ِمن ُبطونه ã| ا ØW ُنسقيكُم
/@٦٦

والفرث الدم يشابه 	 والذائقة@, للطبع وموافقاً وكراهة@, وكثافة دم من خالصاً
جنس@/ ã| و	 طعم ã| و	 لون ã|

.@@٣٥ ـ اُجاج ِملٌح وهذا ¾Ìابُه سائغ ُفرات َعذاب هذا البحراِن َيستويى َوما
/@١٢

يقابل ما يذكر nو كالشـجاع اُ	جـاج@, يقابل والُفـرات اXلح@/ يقابل الَعْذب
الذائقة يوافق nو للشارب سائغاً يكن n مّراً@: واُجاجاً ملحاً كان ٕاذا اXاء فٕاّن السائغ@,

يستكرهه@/ بل

َمكان ُكّل ِمن اXوت ويأتيه ُيسيغه يكاد َو2 َيتجّرعه َصديد ماء ِمن وُيس%×
/@١٧ . ١٤ ـ@ ـيِّت@ Ò[ ُهَو@ َوما@

والتـعنّد Ø=التج Qّسـم من اòارج وهو ا�ـروح من اòارج القيح ـديد الصَّ
يتمكّن و	 فجرعة@, جرعة في¿Ìب وُيْس%@] Øsجه َوراِئِه ِمن َعنيد َجبّار كّل [@وخاَب
ويب@ ]ّيت هو وما وشدائده@, أسبابه عليه وتقبل اXوت له ويxيّأ له@, سائغاً جعله من

حيّاً@/

اXاّدّية@/ oفاهXا جهة ومن الكرZة ا	�ية ظاهر Mسب هذا

متناسب لتلک Êن Ø»يتج والتعنّد Ø=التج ٕاّن قلنا اXاّدة@, فوق nعا جهة من وأمّا
عاXه@/ ã| ظلFنيّاً قيحاً صديداً كثيفاً يكون ما مyا ويتظاهر ,@nالعا

الشّدة غاية ã| وIّمله وQّرعه به والتكيّف والتلّون به وإ	نس منه والتغّذيى
/@oل	أ العذاب وهو الزaة وuاية والكلفة
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سوف ٣٢٦

وهـم رaة@, و	 روحانيّة و	 سعة و	 حياة و	 نور فzا ليس حالة وهذه
ا¡الة هذه ٕادامة ã| م Øuوٕا أ	نانّية@, ظلFت أحاطتwم اXاّدة@, nعا آثار ã| متوّغلون

َيوان@/ Ò¡ ا يى ÒG اÐ2خَرة الّداَر وانَّ ـ@ @كأ	موات

ـيِّت@/ Ò[ ُهَو@ َوما@ َمكاٍن ُكّل ِمن اXوُت ويأتيِه @:@�تعا مع%قوله وهذا

مyا@/ أعّم وهو والروحانيّات@, اXاّديّات ã| يستعمل ْوغ السَّ أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوف@:

َسْوفاً@, أسوفه َء ãÏ¿ال ُسفت يقال ,@ ØË Ú¿ال ـ أحدها أصول@, ثBثة سوف@: ـ مقا
هـذا@/ من مسـافة@: وبيyم بيننا ـ@ قوGم أّن �ٕا العلـم أهل بعض وذهب وأسـفُته@/
ماله ã| وقع ٕاذا الرجل@, أساف يقال ومرضه@, اXال َذهاب واف@: السُّ ãæالثا وأ	صل

أّخرته@/ ٕاذا سّوفته يقال فالتسويف@/ �التأخ وأمّا واف@/ السُّ

اXسافة ٕاّن ويقال ه@, Øc قال@: باب من سوفاً يَسوفه َء ãÏ¿ال الرجل ساف ـ مصبا
رائـحة استاف فٕان فيه@, ضّل الّذيى اXوضع تراب يسوف الدليل أّن وذلک هذا@, من
وا�Çمع َمـفعلة@, وأصـلها ,@Bفـ وٕاّ	 الطريق@, جاّدة ع� أ@نّه علم وأ	بعار أ	بوال
وأصله الوفاء@, بوعد مطلته ٕاذا تسويفاً@: به سّوفت ومنه وعد@, كلمة وسوف مسافات@/

أفعل@/ سوف أخري بعد مّرة يقول أن

مع% عن ّردها ÔNو با	ستقبال اXضارعة أفعال Oّصص حرف سوف@: ـ مفر
التسويف منه واشتّق ,@�والتأخ مع%اFXطلة ãÏÉويقت لكم@/ أستغفر َسْوَف Lو ا¡ال,

كذا@/ أفعل سوف الواعد بقول اعتباراً

وتـنفيس@, ِعـَدة وهيى اÇÒGواِمل@, ا¡روف من َسْوَف@: ـ ١٠٩ ا¡روف ãæمعا
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٣٢٧ سوف

ا	ستعFل@, ك+ة مع ,@Ì»الك �ٕا الواو من اòروج كراهية وفتحه الفتح@, ع� ومبنيّة

ã| اÇXعرفة 	م ]Ç�لة أجزائـه كأحد صارت Çا Øu@	ٔ بالفعل@, Uتّصة وهيى تعمل nو
ع� تدخل ا Ø̂ ٕا الBّم وهذه ـ ُيعطيَک وَلَسوَف :@�تعا قوله ذلک ع� ويدّل أ	Êºء@,
أن جاز Xا الفعـل حروف كأحد صارت َسـْوَف أّن فلو	 اXضارع@, والفعل Ëº	ٕا

به@/ يؤخذ 	 الّذيى الشاّذ من وهو أقوُم@, سو@ ـ@ حكيى وقد الBّم@/ علzا تدخل

القائل وكان ع�اBòف@, مyا أوسع أو للس  مرادفة سوف@: ـ اللبيب ã%مغ
َسْف فzا ويقال وليس]ّطرد@/ اXع%@, ع�ك+ة تدّل ا¡روف ك+ة أّن �ٕا نظراً بذلک
َوَلَسـْوَف ـ@ علzا الـBّم بدخول السـ  عن وتنفرد للتخفيـف@, مبالغة ÖãÏ Òºو وَسْو

ُيْعِطيَک@/

واXسـافة@: ا	شBم@, وا	ستياف@: َشـِممَته@, ٕاذا أسوفه@, َء ãÏ¿ال ُسفُت ـ صحا
أهو ليعلم فشّمه الGاب أخذ فBة ã| كان ٕاذا الدليل وكان ,@ ØË¿ال من وأصلها الُبعد@,
مسـافة@/ البـعد Çوا Ød Ø?حـ الكـلمة Gذه استعGFم ك+ Øj جور@, ع� أم قصد ع�

ّ أ	صمعيى وأّن موت@/ أيى َسواف اXال ã| وقع يقال وهB@كه@, اXال مرض واف@: والسَّ
والقُـBب @كـاع والدُّ النُّـحاز ÇLو ØËÉبـال ء Qيى كلّها أ	دواء ويقول واف@, السُّ يقول
سّوفته تقول أ@نّک تري أ	 بعد@, يكن n Dف تنفيس كلمة َسْوف سيبويه@: قال وا�FÔل@/

وب يفعل@/ بيyا يُفصل و	 أفعل@, سوف مّرة بعد مّرة له قلت ٕاذا

ٕانقرض@/ ٕانxي@, زال@, ,@ ã%ف ـ �ساف �سوف@, ,@ ـ قع
حّد@/ طرف@, آخر@, ختام@, uاية@, ��سوف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
تطلق اXناسبة وwذه والتأّخر@, ا	نxاء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
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سوف ٣٢٨

واFXطلة@/ ,@�والتأخ اXال@, ذهاب ã| وا	نxاء واXوت@, الشديد@, ع�اXرض

ã| جهة@, ّ أيى ã| ا	نxاء عن والتفتيش ٕا�التحقيق فيه النظر فكأّن :@ ØË¿ال وأمّا
رائحة@/ أو حّد �ٕا بلوغ أو كFل أو �س

اXنظور@/ ا	متداد انxاء Tّل مyا يراد والَمسافة@:

وا	نـxاء �التأخ مع% فيـه ويBحظ اXاّدة@, هذه من fأخوذ َسـْوَف@: وأمّا
مطلقاً@/ 	 اXضارع@, ã| �ع�تأخ فيدّل ,@ Ø ã|ع%ا¡رXبا

Uّففة@/ ـ َس َسْف@, ,@ ÖãÏ Òº َسو@, ـ كلFت منه ويؤخذ

اXواّد@, ã| وتقارب انٌس ÒQ بل متداول@, ّ اصطBحيى باشتقاق ليس اXع% وهذا
وأ	صل@/ اXفهوم ã| اشGا@كاً يوجب

واعتBء@, انxاء ع� تدّل والسوف@: والسوغ والسور السود مواّد أّن .O@	و
ع� تدّل وع والسَّ وك والسَّ يب والسَّ يح والسَّ � والسَّ يف والسَّ يع والسَّ ـيل السَّ أّن Fك@

وحركة@/ جريان

َسـوَف كَّ�@ َعـذاب@, يأتيه َمن َتعلموَن َسوَف م@, Ø{ـ ÔJ بَقوم ا; ãçيأ َفَسْوَف
ُيب½Íون@/ Íَفَسوَف ß½وأب َتعَلمون@,

جزاء مستقبل@, عمل متأّخر@, موضوع ـ موارد ã|استعملت ا Ø̂ ٕا الكلمة وهذه
وهكذا@/ بعد@, من Jصل علم بعد@, زي ÔN

ã| وجريانه ووقوعه Iقّقه Zكن 	 Dف سوف@: كلمة تستعمل ã?ّال اXوارد ومن
ا�«Êنيّة بالقوي واXربوطة وا	بتBءات@, با¡دود ا¤فوفة اXاّدة nعا ã|و الدنيا ا¡ياة
صا¡اً يعمل Xن التاّم واللقاء الكامل الرضوان وIقّق oالعظ كأ	جر وا	نفعا	ت@,

رّبه@: مرضاة ويبتغيى
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٣٢٩ سوق

/@١٤٦ . ٤ ـ ÓDَعظ اXؤمن�أجراً ا; يُؤِت َوَسْوَف

/@١١٤ . ٤ ـ ÓDَعظ أْجَراً نؤتيِه َفَسوَف ا; َمْرضاِت ابتغاَء ذلَِک َيفَعْل َوَمن

/@٥ . ٩٣ ـ ÏÈ Ö ÒGَف َربَُّک ُيعطيَک َوَلَسْوَف

حـقائق ورؤية ال«Ìائر@, ع� وا	طBِّع وأ	عFل@, أ	حوال Mقيـقة وكالعلم
ا¦ايBت Mر ã| واستغرق الظلFنيّة الدار هذه ã| احتجب Xن أ	فعال ونتائج ا	�ثار

ا¡يوانّية@: والصفات النفسانيّة

/@٣ . ١٠٢ ـ َتعَلمون َسْوَف كَّ� اXقاِبر Ôkُزر Øَح� الّتكاثُر أGا@كُم

/@١٧٩ . ٣٧ ـ ُيب½Íون Íَفَسوَف ß½وأب

/@٣ . ١٥ ـ َيعلمون َفَسوَف مُل ا2َٔ وُيلِهُهم َيتمتَّعوا َو يأ@كلوا ذَْرُهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوق@:

َسـْوقاً@/ يسـوقه سـاقه يقال ء@, ãÏ¿ال َحْدو وهو واحد@, أصل سـوق@: ـ@ مقا
وق@: والسُّ وأسقُته@/ صداقها@, ãçامرأ �ٕا ُسقت ويقال الّدواب@/ من استيق ما يِّقة@: والسَّ
وغ�ه@, لBٕنسان والساق وا�مع@أسواق@/ ء@, ãÏ¾ من@كّل ُيساق@ٕالzا Xا هذا@, مشتقّة@من
ورجل َسْوقاء@, ٕامرأة ويقال علzا@/ ينساق ãÏ¾اXا ٔ	ّن بذلک يت Ùd ا Ø̂ ٕا سوق@, وا�مع

الساق@/ oعظ كان ٕاذا أسوق@:

�ٕا الصـداَق وسـاق َمسـوق@, واXفعول َسْوقاً@, أُسوقها الدابّة ُسقت ـ مصبا
والساق ال�اع@/ ã| أيى السياق ã| وهو نفَسه وساق لغة@/ وأساقه@: ٕالzا@, aله امرأته@:
يـذّكر ـوق@: والسُّ ُسَويقة@/ وتصغ�ها والقدم@, الركبة ب  ما وهو Oاُن أ	عضاء@: من
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سوق ٣٣٠

أهل من أ@نّه اXراد ليس ُسوقة@: رجل وقوGم ع�لفظها@/ Ø ã}ُسو ٕالzا والنسبة ويؤّنث@,
الواحد ع� وتطلق اXلک@, خBف العرب عند وقة السُّ بل العاّمة@, تظنّه Fك أ	سواق
من يُعمل ما ويق والسَّ وغرف@/ ُغرفة مثل سوق ع� bعت ا Ø[ور وا£موع@, Ø%ثXوا

معروف@/ �والشع ا¡نطة

وُسقت الّدواب@/ من يُساق ما والسيقة@: وطردها@/ َجل}ا إ	بل@: َسْوق ـ مفر
إ	بل@/ كانت مهورهم أّن وذلک اXرأة@, �ٕا الَمْهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ظاهر ã| خلف@, من �س ع� حّث هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
راجعه@/ ـ بالقهر به �الس هو ا�لب أن السحب ã| وسبق مع%@/

/@٩ . ٣٥ ـ مّيت ٕا(بلد فُسقناه َسحاباً فتث� :@ ã| Fك الظاهر@, ã| فالَسْوق

/@٣٠ . ٧٥ ـ الَمساق َيومئٍذ ٕا(ربّک :@ ã| Fك ,@ ّ اXعنويى والسوق

/@٧١ . ٣٩ ـ Úsٕا(َجَه َكَفروا الَّذيَن وسيَق :@ ã| Fك اXاّدة@, وراء ما ã| والسوق

/@٧٣ . ٣٩ ـ ـنَّة Ò ٕا(ا م Úwر اّتقوا الَّذيَن وسيَق

والفـضل@: اللطف oوتتم النظم ¡فظ مّيت@, بلد �ٕا يُساق السحاب أّن فgا
للعدل وٕاجراًء للنظم حفظاً ا�ّنة@, �ٕا اXؤمن ويساق ,@ Øsجه �ٕا الكافر يُساق @كذلک
َسُب Ö ÒJأ ـ واÇGدايـة الضـBل لوازم من النفوس وتطلبه الطبايع تقتضيه Xا وإعطاًء

يََره@/ اً Öَخ� ة ذَرَّ ِمثقاَل َيعمل ن Ò Òf ُسدي@, Gك يُ أن ا2ٕنساُن

/@٢١ . ٥٠ ـ Îيد Ò¾و سائٌق َمعها نَفس ُكّل وجاَءت
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٣٣١ سوق

/@٤٢ . ٦٨ ـ َيْسَتطيعون َف� جود السُّ ٕا( وُيدَعْوَن ساق َعن ُيكشُف يَوَم

بـالعلم ي¿Îد شاهد معه سائق كّل فٕاّن علzم@, ا¡ّجة ٕ	[ام أ	مران وهذان
ومضّيه@/ حاله ã| ما ويري وباطنه@, ظاهره ã| ع�ما ّ ا¡ضوريى ّ ال¿Îوديى

و	 نفسه تستطيع و	 ,@�تعا f السجود �ٕا فيُدعي الشاهد@: هذا �ٕا مضافاً
الغافل @/ اXستك=ين من فٕانّه أ	مر@, wذا العمل ã| تتمكّن

عليه@/ نفسه من بذلک ا¡ّجة Ørفت

الساق@/ حقيقة عن وأ	ستار ا¡جب كشف ف�اد الساق@: كشف وأمّا

معنويّاً أو ظاهريّاً القدم@, عضو من �والس ا	نسياق به ما فهو الساق@: وأمّا
أ	لف حرف عليه يدّل اXفهوم وهذا ضBلة@/ أو هداية �ٕا �الس يتحقّق به ما وهو

يتحّقق@/ به وما السوق ع�ظهور الساق فيدّل للتخفيف@, الواو من اXبدل
,@�والسـ ا	نسـياق مظهر كان الّذيى سـاقه وحقيقة انسـياقه باطن فيشاهد

والعبودّية@/ للسجود ا¢الف مسلكه Ø ويتع مس�ه ويعرف

/@٣٠ . ٧٥ ـ الَمساق يَْومئٍذ ٕا(ربَِّک بالّساِق الّساُق والتّفت الِفراق أَ نَّه َوظَنَّ

من الدنيـا �ٕا السلوك ã| وهو السائر@, وينساق ُيساق@, به ما الساق أّن قلنا
للحياة وا¡ّب الشوق هو ا	�خرة �وٕا ¡ياtا@, والعBقة للدنيا ا¡ّب هو اXع% جهة
نيا الدُّ ُحبُّ ـ والشقاوة السعادة ووسيلتا السلوك قدما Yا الشوقان وهذان ا	�خرة@,

خطيئة@/ كّل رأس

من آثاراً أيضاً ويدرك الدنيا@, ا¡ياة من الفراق آثار ويدرك يظّن ØXا ÍÉفا¤ت
العBقتان@, وتتداخل الشوقان ويتنازع الساقان حينئذ فتلتّف اXوت@: وبعد عاn@ا	�خرة

قهراً@/ جانبه �وٕا fا �ٕا اXساق ولكّن
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سول ٣٣٢

ّ الواقعيى Ø ã%الباط وجريانه مس�ه وفق وع� الساق باقتضاء ْوق السَّ أّن فظهر
َيْسَتطيعون@/ َف� جود السُّ ٕا( وُيْدَعْوَن ساق َعن ُيكشُف ـ@@يَوَم

كالغُسل@من@الغَْسل, ْوق السَّ من أ	صل@ٕاËºمصدر ã| أ@نّه فالظاهر وق: السُّ وأمّا
وينساق جنس ّ أيى من الناس ٕاليه Jتاج ما ٕاليه يُساق ٔ	ن معّد Tّل ع�كّل يطلق Øj

¾Ìاء@/ أو لبيع الناس ٕاليه

/@٧ . ٢٥ ـ ْسواق ا2َٔ ã| ãÏ¿ ÒZو الطَّعاَم يأ@ُكُل سوِل الرَّ ذا@ ßG ما وقالوا

نتغّذي@, Fك يتغّذي وهو وبيننا@, بينه فرق و	 منّا@, كأحد الرسول أّن يريدون
الناس@/ كسائر ٕاليه Jتاج ما ٔ	خذ أ	سواق �ٕا ãÏ¿Zو

/@٢٩ . ٤٨ ـ َع�ُسوقه فاسَتوي فاسَتْغَلَظ فآَزَرُه َشطْأُه أخَرَج @كََزرٍع

جريان والزرع@: الزرع@/ من ويثبت يتفّرع ما ـْطء@: والشَّ سـاق@/ bع وق السُّ
أصله@/ ع� استقامته يراد وا	ستواء@: أ	رض@/ ã| البذر طرح

غالب ã| تساق وغ�ها@, كالسنابل للزرع ا¤صو	ت فٕاّن بالُسوق@: �والتعب
بُسوقها@/ أ	وقات

/@٣٣ . ٣٨ ـ وا2ٔعناق وق بالسُّ َمْسحاً فطِفَق Ú ãَع� وها ُردُّ

وأعناقها بسوقها Zسح أن فأخذ ,@ Ø ã�ع ا�ياد الصافنات رّدوا ��ع سلDن قال
للّدنيا@/ 	 �خ حّب ا Ø{ح وكان wا@, وتعلّقاً Gا حبّاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سول@:

زّينته@/ ء@:@ ãÏ¿ال له سّولُت ـ مصبا
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٣٣٣ سول

َسـَوً	@/ ـ@@يَْسَول َسِول يقال ء@, ãÏ¾ ã| اسGخاء ع� يدّل أصل سول@: ـ مقا
أن ع� ُسؤَله@, أعطيته تكون أن fمكن له@: زيّنته ٕاذا َء ãÏ¿ال له لُت سوَّ ـ قوGم فأمّا

السؤل@/ من ُمليَّنة@, اGمزة تكون

اسـGخاء@, Fzف كان ٕاذا َسـْو	ء@: وامرأة أسـَول@, رجل ـ ٦٦ . ١٣ الxذيب
يَْسـَول َسول وقد ٕاسـبال@, Òَدبه ßGو اسGخاء أسفله ã| الّذيى حاب@: السَّ من وأ	سَول
فـðيّن يـتمنّاها ã?ّال اُمنيّته وهو إ	نسان ُسول من وكأ@نّه تفعيل@, والتسويل َسَوً	@/
اGمزة ضغطة استثقلوا العرب أّن �غ مهموز السؤال وأصل والغرور@/ الباطل لطال}ا
يا سؤلک اُوتيَت َقد ـ قـراءة اGـمز فيه أ	صل أّن ع� والدليل اGمزة@, فخفّفوا فيه

سألxا@/ ã?ّال اُمنيّتک أيى ـ Ïºُمو

من ة ØÌ Û»ال Iت ما اسGخاُء ْول@: والسَّ زّيَنْته@/ أيى أمراً نفسه له َلْت سوَّ ـ صحا
مُسGخ@/ َول السَّ Ø ب أسول@: وَسحاب البطن@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أسول رجل فيقال غرور@/ مع اسGخاء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
فيه كان ٕاذا أسول وسحاب نفسـه@/ ã| يðيّن بأن فيه@, غرور مع مسGخياً كان ٕاذا

بإ	مطار@/ وتظاهر ٕاسبال وفيه اسGخاء

رخواً وجعله واستحكامه@, حقّه عن خارجاً أيى َسَوً	@, ء ãÏ¾ جعل والتسويل@:
سن@/ Ô¡وا والتظاهر الðيّن مع

وتزيينه ء ãÏ¿س الI التسويل@: ـ قوله من @اللِّسان ã| ما اXع%@: ع�هذا ويدّل
أن اُمنيّته وهو إ	نسان ُسول من التسويل وكأّن َيقوله@/ أو ليفعله ٕا�إ	نسان وIبيبه
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سوم ٣٣٤

وتزي  Iس  بأ نّه ح ØÍ½ف الدنيـا@/ غرور من وغ�ه الباطل لطال}ا فðيّن يتمنّاها
غرور@/ من وIبيب

/@٩٦ . ٢٠ ـ ãÏ»نَف ã) َلْت َسوَّ وكذلَک ا Ôtفَنبذ سول الرَّ أثَر ِمن قبضًة فقبضُت

/@ ٨٣ . ١٢ ـ bيٌل ÕUَفَص أمراً أنُفسكُم َلكُم َلْت َسوَّ َبل قاَل

/@٢٥ . ٤٧ ـ م Ô ÒG َسّوَل يطاُن الشَّ هم@/// َع�أدباِر ارتّدوا الَّذيَن ٕانَّ

وIبيبه@, وIسينه عليه, ما@هو ع�@خBف التسويل@Iويل@أمر @كلمة ã|@حُظBفي
BRفه@/ متعلّقاً ا¡ّق@, عن وغفلة غرور عن وكونه

بالسوء أمّارة مكّارة خّداعة نفس من جنوده أو الشيطان ٕامّا ل الُمسوِّ ٕاّن Øj
ا¡ّق@/ عن منحرفاً له ل اXسوَّ فيكون وJّببه@, Jّسنه وهو

Çا Ø̂ ٕا الشـديدة وا	Lرافات ا�نايات من كث�اً أّن الكرZة@: ا	�يات من فظهر
ا Ø̂ ٕا وحقيقته التسويل مبدأ ٕاّن وقلنا نفس@, أو شيطان من بالتسويل اòارج ã| يتحقّق

غرور@/ وجود مع واستصغاره أ	مر اسGخاء هو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوم@:

بـاGمزة فـيتعّدي بنف«Îا@, رعت قال@: باب من َسوماً اXاشية سامت ـ مصبا
جعل بل ّ الّرباعيى من مفعول Ëºٕا يستعمل nو خالويه ابن قال راعzا@/ أسامها فيقال
من سوماً السلعة البائع وسام /@mسوا وا�مع سا_ة فهيى أسامها ويقال منسيّاً@, نسياً
يسوم 	 ومنه بيعها@, طلب واستامها@: اXشGيى وسامها للبيع@, عرÎÈا أيضاً@: قال باب

ã| الباء تزاد وقد أيضاً@, البائع ع� aله وNوز ,@Gيش 	 أيى أخيه سوم ع� أحدكم
ويـطل}ا بثمن السلعة البائع يعرض أن اثن  ب  والتساوم به@/ dت فيقال اXفعول
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٣٣٥ سوم

استام أيى ع�السلعة واستام وتساومنا ِسواماً@, وساومته أ	ّول@/ دون بثمن صاح}ا
واXعّلمة@/ واXرعّية@, ركباuا@, وعلzا اXرسلة مة@: اXسوَّ يل Òòوا /@ ع�سوميى

َسـْوماً@, أسومه ء ãÏ¿ال ت Ôd يقال ء@/ ãÏ¿ال طلب ع� يدّل أصل سوم@: ـ مقا
فيه ـ@ أنـا وأxdا َتسوم@, الراعيـة سامت الباب ومن والبيع@, ال¿Ìاء ã| السوم ومنه
مالک@/ ã| ته Øgح ٕاذا تسـوZاً@, ã�ما ã| فBناً سـّومت ويقال ُترعون@/ أيى ـ ُتسيمون
وأصل ُر@كباuا@/ وعلzا اXرسلة مة@: الُمسوَّ يْل Òòوا ُيريد@/ وما خلّيته :@ غBميى وسّومُت
Dـ والسِّ ء@, ãÏ¿ال ã| Qعل العBمة وهيى ومة السُّ الباب عن شّذ ا ØWو واحد@/ كلّه ذلک

السDء@/ قالوا مّدوه فٕاذا ذلک@, من مقصور

من مرّكـب Xع% لفـظ فهو ء@, ãÏ¿ال ابتـغاء ã| هاب الذَّ أصـله ْوم@: السَّ ـ مفر
وVري سا_ة@, فهيى إ	بل سامت قوGم ã|الذهاب Vري وأجريى وا	بتغاء@, هاب الذَّ
فقيل البيع@, ã| ْوم السَّ ومنه الَعذاب@, سوَء َيسوموَنكُم ـ@ كذا ت Ôd قوGم ã| ا	بتغاء

ْوم@/ بالسَّ أحّق لعة السِّ صاحب

يمة@: السِّ ã�غا وفBن البيع@/ ع� الِسلعة عرض ْوم@: السَّ ـ ١١٠ . ١٣ الxذيب
العذاب@, سوء يُولونكم ـ الَعذاب @ ُسوَء َيسوموَنكُم ـ ã| ْوم والسَّ ْوم@/ السَّ ã�يُغ كان ٕاذا
الَمّر@, Ìºعة ْوم@: السَّ :@ ّ أ	صمعيى وقال علzم@/ عرضوا وقيل به@, أرادوهم cر@: وقال
من َرعي ما كّل وام@: والسَّ رَعْت@/ ٕاذا تسوم الراعية سامت ويقال الناقة@/ سامت يقال
وجـهه ع� الذاهب :@mوالسا شاء@, حيث يرعي وَسـْومَه ã Ù�ُخ ٕاذا الفلوات ã| اXال
به@/ ُيعرف ء ãÏ¿ب أو Mريرة عليه أعلم ٕاذا فرسه@: فBن َسّوم الليث@: وقال شاء@/ حيث

/@ ØÌ¿وال �òا wا يعرف ã?ّال العBمة وهيى واو@, أ	صل ã| ياؤها :@D والسِّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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سوم ٣٣٦

والتحقيق@:

َمـعرض ã| ء ãÏ¾ وجـعل ء ãÏ¾عرض هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
من علzا للثمن والعرض اXعاملة@/ ع� للمبيع العرض مصاديقه@: ومن آخر@/ ء ãÏ¿ل
ã?الّـ وهيى اXعـلوفة مقابل ã| الَمرعي ع� نف«Îا الدابّة وعرض /@ اXشـGيى جانب

يـتوّقف@/ n ٕاذا مـروره Ìºعـة ã| نفسه اXاّر وعرض وُتعَلف@/ الَمرعي �ٕا 	@Hرج
وعذاب@/ ع�بBء شخص وعرض

.@@٧ ـ الَعذاب ُسوَء َيسوُمهم َمن القياَمة ٕا(يَوم م Öz َعلَ Úîَلَيبْع َربّک تأذََّن وٕاذ
/@١٦٧

.@@٢ ـ أبناءكُم ون ÙMيَُذ الَعذاب سوَء َيسومونكُم ِفرَعون آل ِمن وٕاذأSينا@كُم
/@٤٩

ã| ÇNعـلهم مَن وَليبعُث العذاب@, سـوء معرض ã| ٕاÌºائيل ã%ب Nعلون أيى
الثـمن من بكذا أتأخذها قلَت@: ٕاذا َسـْوماً@: ã?ِسلع فBناً ُت Ôd يقال العذاب@, معرض

الxذيب@/ ã| Fك ـ

اÇXثال ã| Fك أّوً	@, مفعوً	 والسوء ثانياً@, مفعوً	 �الضم يكون أن فاXناسب
لعة@/ كالسِّ َمعرضاً السوء فيكون اXذكور@,

علzم@, نزوله من يأمنون 	 دا_اً@, مyم ومَنظر َمرأي ã| العذاب كون واXع%
أيّامهم@/ bع ã| متوّحشون مضطربون وهم

.@@١٦ ـ ُتسيمون فيه َشَجر وِمنُه Ìاب Ò¾ ِمنُه َلكُم ماًء@ Êء Ú»ال ِمَن أنَزَل الَّذيى هَو
/@١٠

الَمرعي ã| @راعيًة أيى @الشجر, ã|@سا_ة اXاشية كجعل سا_اً, ء ãÏ¾ جعل إ	سامة
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٣٣٧ سوم

ا¡يوان@/ تأم حياة يتحقّق وwذا والَمعلف@,

/@١٢٥ . ٣ ـ م� ُمَسوِّ ا�Xئكَِة ِمَن آ2ٍف مسِة ÒR رّبكُم ِددكُم ÔZ
جهة �ٕا التفعيل ã| والنظر آخر@, ء ãÏ¾معرض ã|و سا_اً ء ãÏ¾ جعل hالتسو

ã| الرعب بٕالقاء الكفّـار يسومون اXسـلم  جنوَد اBXئكـة Qعل واXع% الوقوع@,

ã| الكفّاَر يسومون أيى السوم@, و]ع% للمبالغة التفعيل كون أو اXسلم @, من قلوwم
والقّوة والسطوة والقدرة العظمة وعرض قلوwم ã| الرعب بٕالقاء واضطراب وحشة

علzم@/

ّ اXعنويى ف ØÍ½والت والنفوذ إ	لقاء من اBXئكة شأن ã| ما يناسب اXع% وهذا
مyم@/ العرض يوافق وهذا القلوب@, ã|

/@١٤ .@٣ ـ مِة سوَّ ÔXا ْيل Òòوا ة والِفضَّ َهب الذَّ ِمَن Îوات@/// Ú¿ال ُحّب للنّاس ُزيِّن

Çwا يباهي أ	نـظار@, معرض ã|و اً Ù=متكـ صاً متشـخِّ أ	نعام من كان ما أيى
معرض@/ ã| وQعل بعرÎÈا ويفتخر

/@ ٨٣ . ١١ ـ َربّک ِعنَد َمًة ُمسوَّ َمنضود@, ِسّجيل ِمن ةً ِحجاَر علzا وأمَطرنا

عزيز من أخذ وٕاظهار عذاب ٕابراز وهيى العرض@, مقام ã| واقعة حجارة أيى
فهذا ,@�تعا fا عند والعذاب القهر عرض يتحقّق wا النازلة ا¡جارة فهذه مقتدر@,

وبا¡ّق@/ ا¡ّق ومن ا¡ّق مقام ã| ظاهر هو ا Ø̂ ٕا العرض

/@٤١ . ٥٥ ـ ِبسDُهم ا£رموَن يُعَرُف

/@٢٩ . ٤٨ ـ جود السُّ أثَِر ِمن وجوِههم ã| ِسDُهم

/@٤٦ . ٧ ـ بسDُهم كُّ�ً يَْعِرفوَن ِرجاٌل َوع�ا2ْٔعراِف

طبيـعيّاً اXطلق الَعْرض من ]ع%نوع للنـوع@, ع�ِفعلة ِسـومة ã| لغة :@D السِّ
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ã| والظلمة النور من القلب مراتب ã Ø�Qو الباطن صفات ظهور هنا واXراد ٕاراديّاً@, أو
طبيعيّاً@/ الوجوه

البـص�ة ã| والنفوذ وا¡ّدة القّوة باختBف كيفاً Hتلف :@Dبالس اXعرفة وهذه
بسDهم@/ ًBّك يعرفون رجال مقام �ٕا يصل أن �ٕا والنورانّية@,

الظاهر@/ ã| الباطن جانب من ّ طبيعيى َعْرض هو Dفالس

القلب ã| ما وٕابراز العرض هو اXاّدة@: استعFل موارد bيع ã| أ	صل أّن فظهر
/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã| ٕاراديّاً أو طبيعيّاً الباطن أو

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سوي@:

يساويى 	 هذا قال ب شيئ @/ واعتدال ع�استقامة يدّل أصل سوي@: ـ مقا
ُسوًي@, ومكان سواء@/ أيى أ	مر@, هذا من ع�َسِويّة وفBن وفBن يعادله@/ 	 أيى @كذا@,
َخلَفه كان ٕاذا الرجُل@, أسَوي ويقال منه@/ واòروج فيه الدخول القوم علم َمْعَلم@قد أيى
ُيريدون صا¡ون@/ مُستَوون فيقال@: أمسيr؟ كيف يقال :@ Ø ãPالكسا وعن َسويّاً@/ وولده
:@ ØãÏ Ù»وال أ	رض@/ من الفضاء :@ ØãÏ Ù»ال الباب@: ومن صا¡ة@/ َسويّة وماشـيتنا ـ@@أو	ُدنا
و	 يُقال Fك ما@/ مثل 	 أيى ,@ ØDس 	 ـ قوGم ذلک ومن ِمثBن@, أيى ِسيّاِن وقوGم اXثل@,
قوGم@: وأمّا 	ستوائه@/ بذلک يى Ùdو وغ�ها@, الدار وسط واء@: السَّ الباب ومن َسواء@/

ã| Fyم واحد كّل Fفه ِسواه كاَن ٕاذا ٔ	@نّه الباب@, من فهو ه@: Ô�غ أيى ذلک@, ِسوي هذا
ِسوي قصدُت ويقال ِسوي@/ ]ع% واء السِّ هم مدُّ ذلک ع� والدليل َسواء@, ع� ه Øñَح

قَصَده@/ قصدُت يقال Fك فBن@:

يساويى هذا قوGم ومنه قيمة@/ أو قدراً وعادله ماثله مساواة@: ساواه ـ مصبا
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٣٣٩ سوي

تعب@, باب من يَْسواه درYاً َ َسِويى قليلة@: لغة ã|و درYاً@, قيمته تعادل أيى ِدرYاً@,
نـضج@, أيى الطـعام واسـتوي يسواه@/ يقال و	 يساويه يقال فقال@: زيد أبو ومنعها
فيه وهم فيه وتسـاووا غ�ه@/ ع� أحد مyم يفضل n ٕاذا اXال@: ã| القـوم واستوي

اعتدل@/ اXكان واستوي استقّر@, الفرس@: ع� واستوي جالساً واستوي سواء@/

قال غ�ه@/ ء@: ãÏ¿ال وَسواء وسـطه@/ ء@: ãÏ¿ال وَسواء الَعْدل@/ ـواء@: السَّ ـ صحا
َضممت ٕان لغات@: ثBث فيه تكون ]ع%العدل أو �]ع%غ كان ٕاذا سوي أ	خفش@:
وُسوًي ِسوًي مكان تقول مددَت@, فتحَت وٕان bيعاً@, Fzف ت ÖÍ Ò½ قَ ك«Ìت أو الس 

غ�ك@/ أيى وَسواَءك وُسواك ِسواك برجل ومررت ووسط@, عدل أيى وَسواء

بالكيفّية@/ يُعت= وقد والكيل@, والوزن بالذرع اXعت=ة اXعادلة الُمساواة@: ـ مفر
زيد استوي Lو فصاعداً فاعBِن ٕاليه يُسند ـ أحدYا وجه @: ع� يقال واستَوي@:
بَع�@: يى ُعدِّ وم? أنت@/ استويَت فٕاذا Lو ذاته ã| ء ãÏ¿ال 	عتدال ـ ãæوالثا وعمرو@/
ا	نxاء مع% ÏÉاقت :@�بٕا ُعّديى وٕاذا استوي@/ العرش ع� ـ ا	ستيBء مع% ÏÉاقت

الضعة@/ ã| أو الرفعة ã| ٕامّا ء@: ãÏ¿ال وتسوية /@�بالتدب أو بالذات ٕامّا ٕاليه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXفهومان @Bفك ا	عـتدال@, مع التوّسط هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
مضافاً ومزيداً@, Vّرداً استعGFا موارد ع�bيع ينطبق وهذا معاً@, أ	صل ã| مأخوذان

الصيغة@/ خصوصيّة ٕاليه

دون ومن هو حيث من ا	عتدال مع التوّسط فيه يBحظ مصدر Ëºٕا واء فالسَّ
اXصدر@/ من اXتحّصل وهو ا¡دث@, نسبة �ٕا نظر

www.attaweel.com



سوي ٣٤٠

/@١٠ . ٣٦ ـ يؤِمنون 2 ُتنذرُهم Òn أم أ@أنذرtم zم َعلَ َسواٌء

/@١٠ . ١٣ ـ بِه َجهَر@ وَمن القوَل ÚÌºأ َمن ِمنكُم َسواٌء

/@٦٤ . ٣ ـ وَبينكُم َبيننا سواء@ ٕا(َكلمٍة َتعالوا

دون من عليـه@, كانوا الّذيى الكفر من الوسـط وا¡Çّد ـطة اXتوسِّ اXرتبة يراد
فهم تركه@, أو بٕانذار وال¿Êل ا¨  �ٕا [ايل دون ومن طريقxم@, ã| تفاوت حصول

كفرهم@/ ã| ثابتون

وا�هر قلوبكم@, ã| ما ويَ¿Îد وجهركم @كم ØÌº ã| ]ا nوعا Tيط �تعا fا وأّن
علمه@/ ã| وإ	عتدال التوّسط حّد عن Oرجه 	 فيه إ	خفات أو القول ã|

َو2 اَ; ٕا2ّ َنعُبُد أ@2ّ ـ معتدلة متوّسطة مرتبة ã| نتوافق تعالوا الكتاب أهل ويا
أرباباً@/ بعضاً@ بعضنا و2@يتَِّخذ َشيئاً بِه ك ßÌ¿ نُ

اXعنويّات@/ ã| الكرZة ا	�يات هذه

ِخيانة َقْوم ِمن Hافّن وٕاّما @ـ@ ã| فgا ا¤سوسـة@: اXاّديّات ã| اXتوّسط وأمّا
/@٥٨ . ٨ ـ َع�َسواء ٕالzم فانِبْذ

/@٢٥ . ٢٢ ـ والباِد فيه العا@كُف َسواًء ِللنّاِس َجَعلناه الَّذيى رام Ò¡ا والَمْسِجد

ã| َسـواء ع� وكن وتوافقهم@, وتعّهدهم ون½tÍم معونxم ٕالzم فاطرح أيى
فيه@/ يستويان والباد العا@كف وأّن وقعودهم@, وجهادهم وخBفهم@, وفاقهم

Íاط@, Ù½ال ٕا(َسواء واهِدنا بيل@, السَّ َسواء َعن َوأَضلَّ بيل@, السَّ َسواَء َضلَّ َفَقد
/@oح Òا ٕا(َسواء فاعتلوه ُخذوه

مصونة تكون ã?ّال ا�هة هو والسبيل@: وال½Íاط الطريق من اXعتدل فالوسط
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٣٤١ سوي

واستقامة اعتداً	 أشّد وهو ,@ والتعّديى الضBل وعن وال¿Êل ا¨  �ٕا ا	Lراف عن
الطريق@/ سطح ã| والسفل الُعلو جهة من

يقتضيه@, ما وع� Mسبه مورد كّل ã.ف اXوارد@: باختBف Oتلف ا	ستواء Øj
َفـَخَلَق ـ وتدب�ه خلقه ã| والgال النظم جهة من لق Òòا ã| ا	عتدال ã| فالتوّسط

َبناَنه@/ َ يى ُنَسوِّ َع�أن اها@, َسّو َوما ونفٍس رجً�@, َسّواك Ú Ôj َفَسّوي@,

مـن الكامل وا¦كّن التاّم ا	ستقرار عن عبارة Tّل@: ã| ا¦كّن ã| وا	ستواء
أنَت استََويَت فٕاذا ,@ ّ َع�اوديى واستََوْت ـ واضطراب وتزلزل وضعف انكسار دون

/@١٣ . ٤٣ ـ رّبكُم نعمة َتذكُروا Ú Ôj ظهوره َع� ِلَتْستَُووا الُفلک@, َع� َمَعَک َوَمن

ا¦كّن@, مورد ã| والتوّسط ا	عتدال اختيار ع� فيدّل للمطاوعة@, فا	فتعال
/@ ØpطمXا التاّم إ	ستقرار وهو

ـ مـَر ا2َٔ ُيدبِّر الَعرش َع� اسَتوي Ú Ôj Êء@, Ú»ال ٕا( اسَتوي Ú Ôj البـاب@: هذا ومن
/@٣ .@@١٠

/@٥ . ٢٠ ـ اسَتوي الَعرِش َع� ُن ×a الرَّ

فيه@/ �التدب وٕا@كFل اòلق بٕا[ام با	عتدال وا¦كّن ØpطمXا التاّم ا	ستقرار يراد

للتمكّن وليست]وضع علّو@, جهة ال«Êء فٕاّن ع�@: ـ Mرف ال«Êء ã| �والتعب
العرش@/ راجع ـ وا	ستقرار

والنظم بالعمل معـتدً	 ومتوّسطاً توّسـطه@, ã| معتدً	 ء ãÏ¾ جعل والتسوية@:
والتgيل@/ �والتدب

/@٧ . ٨٢ ـ لَک فعدَّ َفَسّويىک َخلََقَک الَّذيى

/@٩ . ٣٢ ـ ُروحه ِمن فيه وَنَفَخ َسّواه Ú Ôj
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سوي ٣٤٢

/@٢٨ . ٧٩ ـ َفَسّواها َكها Ö Òd َرَفَع

/@٧ . ٩١ ـ َسّواها َوما َونَْفٍس

اعتدال@/ مع توّسط ã| جعلها أيى

/@٩٦ . ١٨ ـ َدف� الصَّ Òَب� ساويى ٕاذا × Øَح�

واعتدال توّسط ã| Fyبي جعل أيى وا	ستمرار, ع�التكّرر اXفاعلة@تدّل صيغة
/@F ÒGعاَد Ø?ح

ã| الصدف سّداً ب  جعل اXراد فيكون نفسه@: ã| معناه التوّسط من اُريد وٕاذا
وكيفاً@/ ÓFك والتفريط إ	فراط عن خارجاً والتوّسط ا	عتدال حّد

ـ اً َسِويّ َلياٍل ثَ�َث النّاَس ُتَكلَِّم أ@2ّ َسِويّاً@, ãÏ¿ ÒZ َسِويّاً@, ¿Ìاً بَ ,@ ّ ِويى السَّ Íاُط Ù½ال
/@١٠ . ١٩

ا	سـتقامة@/ عن منحرف �غ اعتدال مع توّسط ã| يكون الّذيى ال½Íاط أيى
وجهه@/ ع� مكّب �غ سويّاً كونه حال ãÏ¿Zو والطبيعة@/ اòلقة ã| ّ السويى Ì¿والب

اعتدال@/ مع توّسط حالة ã| أ@نّک مع تكلّم وأ@ّ	

/@٥٨ . ٢٠ ـ ُسوًي َمكاناً أنَت َو2 ُن ÒL لفه ÔK2 َموِعداً

أو وبينكم بينـنا وبُعد نسـبة أو كّمية أو كيفيّة جهة من باعتدال طاً متوسِّ أيى
غ�ها@/

أو مكـان ã| هذا أ	صل ã| فهو زيد@: سوي الرجل هذا ـ �الغ مفهوم وأمّا
التغاير@/ اXع%يBزم وهذا ويقابله@, زيداً يعادل مرتبة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٤٣ سيب

سيب@:

اÇXاء@: وسـاب وجهه@, ع� ذهب سياباً@: يسيب وLوه الفرس ساب ـ مصبا
فGعي لِنذٍر ُتسّيب ناقة كّل السائبة وقيل البَح�ة@, اُّم والسائبة سائب@/ فهو جري@,
شاء@, حيث ماله فيضع َو	ء عليه عِتقه ÔX يكون و	 يُعتق العبد والسائبة شاءت@/ حيث

العطاء@/ ْيب@: والسَّ انسياباً@/ ا¡يّة وانسابت ُمسّيب@/ فهو وَسيّبتُه

Vراه@/ اXاء َسْيب ذلک من وذهابه@, ء ãÏ¾ استمرار ع� يدّل أصل سيب@: ـ مقا
و	ء@, �غ من ُيسيَّب العبد والسائبة تشاء@/ حيث تسيب تركxا الداّبة@: سّيبت ويقال

يشاء@/ حيث ماله يضع

اÇXاء@: سـاب مصدر@/ ْيب@: والسَّ @كاز@/ الرِّ يوب@: والسُّ العطاء@/ ْيب@: السَّ ـ صحا
الناقة والسائبة@: رجع@/ أيى Lوكم فBن وانساب اXاء@/ Vري :Ì»يب@بالك والسِّ جري@/
ٕاذا الناقة كانت البَح�ة@: اُّم هيى قيل وقد وLوه@, لنذر ا�اهليّة ã|ُتسيَّب كانت ã?ّال
الضيف أو ولدها ٕاّ	 لبyا يَ¿Ìب nو ُترَكب nو ُسّيبت اُناث@, كلّهن ع¿Ìة@أبطن ولَدت
فتسّمي أ	خ�ة بنxا ٕاذن رت ÔMو bيعاً@, الرجال@والنساء ماتت@أ@كلها فٕاذا @[وت@, Ø?ح

ُسيَّب@/ وا�مع سائبة@, ا Øu@أ ã| اُمّها ]�لة وهيى البَح�ة@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويBحظ منطلقة@, وحركة ّ طبيعيى جريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
الفرس أو اXاء جريان من كّل ã.ف Mسبه@, مورد كّل ã| القيد وهذا ا	نطBق@/ قيد فzا

ا�هة@/ هذه ã| ا¡ركة وكون ا	نطBق قيد فيه يBحظ العبد@: أو الدابّة أو ا¡يّة أو
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سيح ٣٤٤

جرياuا@, ã|قBانط جهة فzا فيBحظ اXنطق@: ã| والعطّية@وا¡ّريّة @كاز الرِّ وأمّا
يكـون أن من أعّم ا�ريان ٕاّن فقل شـئت وٕان ,@ ّ اòارجيى كا�ريان جارية ا Øu@فكأ

معنويّاً@/ أو يّاً مادِّ

َكَفروا الَّذيَن ولكّن حاٍم@, و2 َوصيلٍة و2 سـائبٍة و2 ـ�ة ÒM ِمن اُ; َجَعَل ما
/@١٠٦ . ٥ @ـ@ يَفGون

أنف«Îم عنـد من جعلت قد وأحـكامها حدودها اXوضـوعات هذه ٕاّن يراد
Tّرمة@/ بدعة جعلهم@: عن اتّباعاً wا ا	لðام ٕاّن بل ٔ	حد@, فzا ٕالزام و	 افGاء@,

كانت ã?ّال وا¡دود القيود عن منطلقة كوuا جهة �ٕا السائبة@: الدابّة ã| والنظر
قبل@/ من Wلوكيxّا ã|

فخارج ا�اهلّية@: ã| متداولة كانت ã?ّال السائبة خصوصيّات عن البحث وأمّا
\رة@/ يثمر و	 الكتاب@, موضوع عن

فراجع@/ ـ Fzماّدت ã| وا¡ام البح�ة عن البحث سبق وقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سيح@:

أ	رض ã| سـاح يـقال قبلـه@, ما قياس وقياسـه صحيح أصل سيح@: ـ مقا
الّذين هم والَمسـاييح@: ,@ ا�اريى اXاء ـْيح@: والسَّ أ¾Îر@/@ أربعة ا2ٔرض ã| ـ@@فسيحوا
هذا صّحة ع� يدّل وÇØWا الناس@, ب  وإ	فساد ØÌ¿وال با§يمة أ	رض ã| يَسيحون
تشـبzاً بـذلک يى Ùdو ا¢طّطـة@, الَعباءة ـْيح@: والسَّ فاء@/ ٕاذا الظّل ساح قوGم القياس

/@ ا�اريى ء ãÏ¿بال òطوطها
تسـمية َسـيح@, ا�اريى للFء ويقال َسـيحاً@, يَسيح أ	رض ã| ساح ـ مصبا
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٣٤٥ سيح

جيحون@/ دون oعظ uر وَسيحون@: باXصدر@,
يَسيح أ	رض ع�وجه الظاهر اXاء ْيح@: السَّ الليث@: قال ـ ١٧٣ . ٥ الxذيب
سيوح وbعه أ	رض@, ع�وجه جري ٕاذا َسيحاً@: يسيُح اXاء ساح : ّ أ	صمعيى َسيْحاً@/
وسياحة والGّهب@, للعبادة أ	رض ã| الرجل ذهاب السياحة الليث@: وقال وأسياح@/
والسائحات@: السائح  ٕاّن :@�التفسـ ã| وجاء اXسـاجد@/ ولزوم الصيام اُ	مّـة هذه
معه@, زاد 	 أ	رض ã|يذهب متعبّداً يسيح الّذيى ٔ	ّن سائح@: mللصا وقيل الصا_ون@/

أجراه@/ ٕاذا uراً@: فBن وأساَح أيضاً@/ يطعم 	 mوالصا يطعم@, الزاد Nد فح 

حرص@/ اهBم@, ,@�تفك تأمّل@, Tادثة@, ��ِشيَح ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يـظهر وÇwذا ونظر@/ ترّويى مع جريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
وغ�ها@/ وا�ريان السيب وب مواّد بيyا الفرق

ا�ريان كان ٕاذا أ	رض@: ع�@وجه وجريانه اXاء ظهور مورد ã|@اّدةXا فٕاطBق
وتفّكر توّجه مع الرجل ذهاب ã| وهكذا حركته@/ ã| ويتأمّل يGّوي فكأ@نّه بالدّقة@,
^Çيمة بنيّة ذهابه وهكذا والعبادة@/ الطاعة وبنيّة �تعا fا وب  بينه وظائفه قبال ã|
وا¤اسبة@/ والتدريج بالدقّة فٕانّه فاء@, ٕاذا الظّل جريان ã|وكذلک /@ ØÌ¾ وٕاNاد وٕافساد

ح  خطوطها ã| التفّكر وٕاعFل �التدب فباعتبار وLوها@: ا¢طّطة العباءة وأمّا
والنظر@/ بالدقّة اòطوط Ëºر ٕاجراء فيكون النسج@,

ا2َٔرض ã| فِسـيُحوا الُمشركيَن ِمَن Ôkعاَهد الَّذيَن ٕا( َوَرسولِه اِ; ِمن ةٌ بَراَء
/@٢ . ٩ ـ ر ÔÎ¾أ أربََعة
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سيح ٣٤٦

من ُحُرم أ¾Îر أربعة Gم fا أمهل وقد عهودهم@, النا@كث  للم¿Ìك  اòطاب
أمورهم جريان ã| ونظر وترّويى تفّكر مع منطلق  أ	رض ã| يس�وا لكيى شّوال@,
تـلک انـقضت ٕاذا Øj واعتقاداtم@, أفكارهم وخصوصيّات حياtم وبرنا¶ وأعGFم

فاقتلوهم@/ والرشد@: الصBح �ٕا vتدوا nو وا Ø{يتن nو اXّدة
يرادفها@/ ما دون اXورد@, ã| باXاّدة �التعب لطف فظهر

ِمـروَن Ð2ا الّسـاجدوَن ا@كـعوَن الّر الّسـائحوَن ا¡اِمدوَن العابدوَن ائبوَن التّ
/@١١٢ . ٩ @ـ@ Òؤمن�XاÌ Ø¿وب ا; دوِد Ô ß¡ وا¡افظوَن الُمنكَِر َعِن اهوَن والنّ باXْعروِف

منازل@: سبعة ã| �تعا fا �السالك ٕا مراحل وجّل عّز fا رّتب وقد

ومن واBÇòف@, العصيان من �تعا fا �ٕا الرجـوع وهو التوبـة@: م�ل ـ ١
,@�تعا fا �ٕا للسالک م�ل أّول وهذا والضBل@/ الغفلة ومن الدنيا@, با¡ياة التعلّق
والضBل اBòف عن Oرج Ø?ح القاطعة@, اòالصة والتصمo@والنيّة العزم من له و	بّد

وريب@/ وتزلزل ترديد دون من القاطعة التوبة له وتتحقّق بالكّلّية@,

Çbيع ã| وا	تِّباع وإ	طاعة والتعبّد التذلّل وهو اXطلقة@: العبوديّة م�ل ـ ٢
أمـوره وبـرنا¶ وأحواله وأقواله أعFله bيع يكون Ø?ح ويyي@, ويأمر fا ما@يريد
	 Mيث العبودّية@, وظائف ãÏÉتقت وع�ما �تعا fا حكم ع�طبق ه ØÌºو وظاهره

والتذلّل@/ اòضوع �غ منه يشاهد و	 الطاعة@, �غ منه يُري

له 	@يب@ Ø?ح فيه والتثّبت اX�ل هذا آثار تثبيت ã| Nاهد أن للسالک ويلزم
fا طاعة ã| وقلبه بدنه وأعضاء جوارحه bيع ويكون وعلنه@, ه ØÌº ã|فBخ æأد
fا عبادة فٕاّن ـ@ ِليعُبدون ٕا2ّ وا2ٕنَس انَّ َخَلقُت َوما ـ وجّل عّز قال واّتباعه@, �تعا
ويـقابله وكـFله@, صـBحه وفـيه العبد@, سعادة هو واتّباعه طاعته ã| �والّس �تعا

الشيطان@/ خطوات واتّباع ا¡ّق@, عن وا	Lراف الّضBل
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٣٤٧ سيح

قـضائه قـبال ã| نفسه وطمأنينة العبد ÏÈر �ٕا ومرجعه ا¡مد@: م�ل ـ ٣
من وصفة@, جهة ّ أيى من عنده Wدوحاً �تعا الرّب وكون وت¿Ìيعيّاً@, تكوينيّاً وحgه
�ٕا اXتوّجهة وتكاليفه ونواهيه أوامره جهة ومن الفعلّية@, وصفاته الذاتيّة صفاته جهة

خاّصة@/ أو عامّة العبيد

إ	Gيّة أ	حكام اتّباع ã| وخ�ه وسعادته صBحه أّن �ٕا توّجه ٕاذا العبد فٕاّن
ويقّدر وJكم ãÏÉويق يريد ما أّن يعرف مرضاته@: وسلوك وٕاطاعته الرّب عبوديّة ã|و
�òا وٕايصال نفسه وتgيل حاله ٕاصBح ٕاّ	 يريد وما للعبد@, وصBح �خ هو ا Ø̂ ٕا

ٕاليه@/ والرaة

ضعف عمله ã| و	 وهن@, حgه ã|ليس وشؤونه@, فعاله bيع ã| Tمود فهو

Ø ã%غ وهو حاجة@, و	 نقص له يتصّور و	 اختBل@, تدب�ه ã| و	 خBف@, قوله ã| و	
أفعاله@/ ã|و صفاته ã|و ذاته ã|

يكون Ø?ح wا@, واليق  ومعرفxا إ	Gيّة الصفات هذه Iقيق من للعبد فBبّد
اضطراب من درجة æأد نفسه ã| يب@ 	 حال@, كّل ع� له وحامداً علzا@, مطمئناً

وترديد@/ واعGاض

n وما العبودّية@, تثّبت بعد يكون ا Ø̂ ٕا السالک ØÌº ã| وتثبxّا الصفة هذه فتحقّق
أع�@/ م�ل �ٕا ا	رتقاء له 	@يتوقّع اX�ل@: هذا ã|يتثبت

والصـفات أ	Êºء ã| روحيّة وحركة ّ معنويى �س وهو السياحة@: م�ل ـ ٤
النـفس بـxذيب الBّهوتية واXعارف با¡قائق اXعرفة وIصيل إ	Gّية@, والتجلّيات
وعـنايته ولطـفه وقـوته وحوله اXتعال fا بتأييد ا¡جب ورفع وتسليمها وتزكيxا

وتوفيقه@/

ã| وا¦كّـن ــّية@, ×G	ٕا العـليا بـالصفات با	تّصاف يتحـقّق ا Ø̂ ٕا اXعـ% وهذا
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سيح ٣٤٨

Mقائقها@/ والتخلّق ساحxا@, ã|والتثّبت حtÍÉا@,
اÇX�ل وهذا ٕ	درا@كها@/ ويستعّد والصفات@, أ	Êºء حقائق له Ø�تتج وحينئٍذ

با¡ّق@/ ا¡ّق ã| بالسفر ـ عنه Ø=يع

عظمة قبال ã|للسالک التاّم واòشوع اòضوع يتحقّق وفيه الركوع@: م�ل ـ ٥

ã|و وباطنه بظاهره f ويركع أ	نانّية@, وترتفع أ	wي@, وbاله fا وجBل الBّهوت
وأحواله@/ أعFله bيع

مـن و	@يـب@ ال½Íف@, والفـناء ا¤و مقـام يتحقّق وفيه السجود@: م�ل ـ ٦
إ	خBص@/ حقيقة Ø�تتج وفيه ,@fا ٕاّ	 يري و	 أثر@, وجوده

عروف ÒXبا ِمروَن Ð2ا :@�تعا بقوله عنه Ø=عXا وهو اòلق@: �ٕا السفر م�ل ـ ٧
واحـدة@, Çbلة ]�لة ا�مBت وهذه ا;@, ¡دوِد وا¡افظوَن الُمنكَر َعِن اُهوَن والنّ

بالواو@/ العطف بقرينة واحد@, م�ل �ٕا وٕاشارة

يكون ٔ	ن السالک يستعّد إ	خBص@: ã Ø�Qو ال½Íف الفناء بعد اX�ل هذا ã|و
خاّصة@/ أو عامّة بو	ية واòالق ب اòلق واسطة

ويتعلّقان اXلک nعا ã| مyا م�	ن العزيز@: fا �ٕا للسالک منازل سبعة فهذه

وهيى اXلكوت@, nوعا بالقلب تتعلّق مyا منازل وثBثة والعبادة@/ التوبة وYا بالبدن@,
وحكـومة والعـقل ا�ـ=وت nبعا يتعلّق مÇyا وواحد والركوع@/ والسـياحة ا¡مد
إ	نسـان حـقيقة Ø�تتج وفيه جامع@, مقام �أ	خ واX�ل السجود@/ وهو الBّهوت

وكFله@/
]Çقام عـنه Ø=يع السادس اX�ل أّن Fك الكامل@, إ	نسان من اXراد هو وهذا
كاَن ن Ò Òf :@�تعا بقوله الستّة اXنازل أش�ٕا�هذه وقد ا¡جب@/ ورفع واللقاء الوصول
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/@١١١ . ١٨ ـ أَحداً َربّه ة ِبعباَد ك ßÌ¿ يُ َو2 اً ß¡صا َعَمً� فلَيْعَمل َربّه ِلقاَء يَْرجو

عـابدات تـائبات قاِنتاٍت مؤمنات ُمسـِلFت منكّن َخـ�اً أزواجاً ُيبدله أن
/@٥ . ٦٦ ـ وأبكاراً ثّيبات سائحات

أ	وصاف وهذه أزواجاً@, كوuّن حيث من أ	زواج توصيف ã| الكرZة ا	�ية
عابدات@, كوuّن بعد السياحة وآخرها Gّن@, Tّسنة كFليّة صفات اXذكور بالGتيب
الديـنيّة والعقائد إ	Gيّة اXعارف ã| والتحقيق والتفّكر النظر صدد ã| كوuّن واXراد

النفس@/ tذيب وكيفيّة

الركوع وأمّا و[امه@/ كFله ã| ويؤّثر يفيد م�ل آخر الزواج مقام ã| فالسياحة
قـد بل الزوجّية@, حيث من الزواج مقام ã| مفيدة �فغ باXعروف@: وأ	مر والسجود

اXورد@/ ã| تذكر n هذا وع� الزوجّية@, حقوق ã|تنا

السالك  منازل عداد ã| والقنوت وإ	Zان إ	سBم ـ صفات ذ@كر عدم وأمّا
إ	سـBم مراحل وأمّا التـوبة@, م�ل من به يبتدأ ا Ø̂ ٕا السلوك فٕاّن السابقة@: ا	�ية ã|
Çا Ø̂ ٕا �والّس ,@�تعا fا �ٕا للسلوك مقّدمة فهيى أ	ّولّية@: الظاهريّة والقنوت وإ	Zان
للxّيؤ@/ الصفات وهذه والxّيؤ@, التثّبت بعد يتحقّق ا Ø̂ ٕا �الّس فٕاّن التوبة@/ من به يبتدأ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@
س
يكون وذلک يس�س�اً@, سار يقال وجريان@, ØãÏÉع�م يدّل أصل :@�س ـ مقا
ساَرْت@, يقال ,@ وQريى �تس ا Øu@	ٔ والسّنة@, ء ãÏ¿ال ã| الطريقة �ة@: والسِّ وuاراً@/ Bًلي
/@ Nريى كأ نّه 	متداده بذلک يى Ùd هذا@, من وهو معروف@, ا�لد@, :@ Ö� والسَّ أنا@/ ا ÔtÌ ßºو
كأ نّه خطوط فيه الّذيى الثياب@: من والُمَسيَّر عنه@/ ألقيتَه ٕاذا الداّبة@: عن ّل Ôا� ُت Ø�وَس
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سيور@/

ومتعّدياً, 	زماً ويستعمل ار Øyباللّيل@وال يكون ومَس�اً َس�اً Ô�يَس سار ـ مصبا
رك}ا فٕاذا الداّبة@, ت Ø�وس فسار@, الرجَل ت Ø�مَس�وس فهو البع�وÌºته سار فيقال
قبيحة@, أو حسنة سـ�ة الناس ã| وسار أسـاَرها@, قيل اXرعي@: wا وأراد صاح}ا
اGيئة أيضاً@: والس�ة ,@ اXغازيى ع� الفقهاء ألسنة ã| Ò� السِّ Ëºٕا وغلب ,@ Ò�ِس وا�مع
ء ãÏ¿ال ßوَس� القافلة@/ يّارة@: والسَّ ُسيور@/ وbعه ا�لود@, من يقّد الّذيى : Ö� والسَّ وا¡الة@/

ا�ميع@/ معناه وليس سائر@, فهو ,@ ã@ب ُسؤراً@:

يقال ا�Fعة@, يّارة@: والسَّ وَسيّار@, سائر ورجل أ	رض@, ã| ØãÏÉXا :@ Ö� السَّ ـ مفر
@أفـلَم @ـ أ	ّول Çfن ,@�التكثـ ع� ته Ø�وسـ أيضاً@, وÌºته بفBن@, وÌºت Ìºت@,
ت Ùوُس� ـ والرابع الق«Ë@الثالث@/ @القرآن ã| وN@nٔي بأهله@/ سار ـ ãæالثا ومن َيس�وا@/
,Ë»رض@با�	أ@ ã|@ع�@السياحة قيل@َحّث فقد @ا2َٔرض: ã| ِس�وا ـ قوله ابال@/@وأمّا

ã| وقلوwم سائرة أ	رض ã| أبداuم ـ أحواله ومراعاة الفكر ٕاجالة ع� حّث وقيل
الثواب@, �ٕا wا اXتوّصل العبادة ã| ّد Òا� ع� ذلک aل مَن ومyم جائلة@, اXلكوت

َتغنموا@/ سافروا ـ aل وع�ذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن Fكـ يّاً@, مادِّ ّ ظاهريى وذهاب حركة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ	صل أّن
معنويّاً@/ أو يّاً مادِّ ØÌ»ال ã| �س هو ال«Ìي

والذهاب واXرور السيBن ـ وب مواّد اXاّدة ب هذه الفرق ال«Ìي@: ã| وسبق
وغ�ها@/ والسبق وا�ريى ء وا£يى والسلوك ãÏ¿Xوا
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فيكون نظر@, مع جريان هو والسيح انطBق@, مع جريان هو السيب ٕاّن وقلنا@:
أ@ك=@ـ اشتقاق والسوغ والسيع والسيل والسيح والس�والسيب ال«Ìي ـ ب مواّد Dف

اXواّد@/ راجع

بـنوع فيمتاز ,@�الّس من Uصوص نوع ع� فيُدّل النوع@, لبناء ِفعلة �ة والسِّ
الكيفّية@/ أو ا�ريان أو ا¡الة أو اGيئة من

والسيل@/ وا�ريى ãÏ¿Xا من أعّم وهو الّلزوم@, هو فzا وأ	صل

/@٢٩ . ٢٨ ـ الّطور جانب ِمن آنَس بأهله وساَر جَل ÏÉموÏºا2َٔ َق ØF َفلَ

�مو�Ïºع طريق وMر@: ـ بقع ã| سبق وقد الباء@/ Mرف متعّدية استعملت قد
سيناء@/ طور �ٕا مَديَن من س�ه ã|

تولد Øj َصفّورة وبامرأته به وسار مدين ã| ابن له كان �مو�Ïºع أّن والظاهر
الطور@/ من قريباً سفره أثناء ã| آخر ابن له

Í½م �ٕا ارجع اذَهْب ِمديان ã| ÏºوX الرّب وقال ـ ١٩ . ٤ اòروج سفر
موÏº@امرأته@وبنيه@وأرك}م فأخذ يَطلبون@نفَسک@, كانوا القوم@الّذين ماتbيُع ٔ	@ّنه@قد

/@Í½م أرض �ٕا ورجع �م Ò¡ع�ا

مدين@/ من سفره أّول ã| ابن له وجود الكBم هذا وظاهر

/@١٨ . ٣٤ ـ آمن� وأيّاماً ã)َليا فzا وا@ Ôِس� @ Ö� السَّ فzا رنا@ وَقدَّ
/@٤٦ . ٢٢ ـ ا ßw َيعقلون ُقلوٌب م Ô ÒG َفتكون رض ا2َٔ ã| َيس�وا أَفلَم
/@١١ . ٦ ـ اXكّذب� عاقبَة كاَن َكيَف فانظروا رض ا2َٔ ã| فِس�وا

/@ ّ الظاهريى والسفر �الس يراد

/@١٠ . ٥٢ ـ اً Öَس� وَتس�ابال َمْوراً Êُء Ú»ال وُر Ò] يَوَم
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هذه ٕا�اuدام ٕاشارة ا Øu@أ والظاهر أ	رض@, جبال �وتس ال«Êء تضطرب أيى
أ	نفس واضطراب الك=ي القيامة قيام اXراد أو النوعّية@, يّة اXادِّ ا¡ياة واختتام الدنيا

وس�ها@/ السافلة النفوس ãÏÈأرا وتبّدل العالية

/@٤٧ . ١٨ ـ ةً باِرَز رض ا2َٔ وَتري اباَل Ùُنس� ويَوَم

ت Ò Ùوُسـ� أبوابـاً َفكاَنت Êء Ú»ال وفتحت أفواجاً فتأتون ـور الصُّ ã| ُينَفخ يَوَم
/@٢٠ . ٧٨ ـ Ìاباً Òºَفكاَنت ابال

/@٣ . ٨١ ـ ت Ò Ùُس� باُل ß ا وٕاذا انَكَدَرت النُّجوُم وٕاذا َرت كُوِّ مُس الشَّ ٕاذا

وع� الك=ي@, بالعامّة أو الشخصّية@أ	نفسّية@, بالقيامة اُ	مور تتحّقق@هذه فٕامّا
وكـيفيّة أطوارهـا وخصوصيّات ,@nالعـوا هذه جزئيّـات عن فالبحث تقـدير@: ّ أيى

شيئاً@/ ا¡ّق من ã%يغ 	 وج«Êنيxّا@: روحانيxّا

/@١٩ . ١٢ ـ اَرة َسيّ وجاَءْت ة@, اَر يّ السَّ بَعُض َيلَتِقطُْه ة@, اَر يّ وللسَّ َلكُم َمتاعاً

الطائفة ع� السيّارة وتطلق مبالغة@, صيغة فَّعال وهو ـيّار السَّ مؤّنث السيّارة
أ	رض@/ ã| يس�ون الّذين

/@٢١ . ٢٠ ـ ا2ُو( ا Òtِس� َسُنعيُدها

س�ها@/ من نوع هيى ã?ّال واGيئة ا¡الة أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سيل@:

وغ�ه اXاء سال يقال وامتـداد@, جريان ع� يدّل واحد أصل سـيل@: ـ مقا
oXا جعلت وٕاذا هذا@, fن زائدة@: oXا جعلت ٕاذا اXاء ومَسيل وَسيBَناً@/ Bًَْسي يَسيل
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آخر@/ باب fن أصليّة

اÇXاء سال من أ	صل ã| مصدر وهو ُسيول@, وbعه معروف@, يْل السَّ ـ مصبا
اXطر من ا£تمع ã| السيل غلب Øj وجري@, طفا ٕاذا وَسيBَناً@: باع باب من Bًسي يسيل
مسايل وا�مع السيل@, ري ÒV واXسيل@: أجريته@/ ٕاسالة@: وأَسلْته أ	ودية@, ã| ا�اريى
نفسGا 	 وقوGم سايل@/ فهو خBفbد@, ء@: ãÏ¿ال وسال ُمسBن@/ قيل ا Ø[ور ومُُسل@,
تابعة صفة ا Øu@أ ع� النصب Nوز و	 أ	صل@, ã| مبتدأ خ= ا Øu@	ٔ مرفوعة@, سائلٌة@:

ã@ب سائلة@: حذفت وٕاذا مفيداً@, بعدها الكBم ويب@ حذفها ÇNوز الصفة ٔ	ّن لنفس@,
اXع%فاسداً@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فوق وكيفاً Ó ØFك أشّد اXايعات ã| جريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
Mسبه@/ مورد كّل ã| والشّدة ,@ ّ طبيعيى جريان

الشّط@/ وسال الyر@, وسال اXاء@, وسال القطر@, سال فيقال

ã| حركة هو وال«Ìي ماّدياً@, الظاهر ã| حركة هو �الس أّن Ìºي@: ã| وسبق
مطلقاً@/ خّط ã| حركة والسلک ٕاعBن@/ Bب ØÌºو خفاء

.@@١٣ ـ راِبياً َزَبداً ْيل السَّ فاحتمَل بَقَدرها أوِدية َفساَلْت ماًء Êِء Ú»ال ِمَن أنَزَل
/@١٧

رًي ÒV يكون غ�Yا أو ا�بل  ب  Dف منفرج كّل وهو الواديى bع أ	ودية
فيقال العرف@, ã| كث�اً شايع �التعب وهذا Vاز@, أ	ودية �ٕا السيBن ونسبة للسيل@,

ã| Bًومستعم متداوً	 كان ٕاذا النسبة ã| وا£از الyر@, ماء جري يقال و	 الyر@, جري
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سيل ٣٥٤

ٕاعFل مع فيه ش}ة طرّو لعدم ,@ ّ إ	Gيى اXعجز الكBم ã| Nوز منظور@: لغرض العرف
الغرض@/

ã| وجريانه ,@ العلويى nالعا Êºء من ãæالروحا اXاء ٕا�نزول به يشار مَثَل وهذا
Mس}ا@/ مرتبة كّل ã| ا¢تلفة@, ا£اريى

ا2ٔمثال@/ ا; ÍÉب يَ َكذلک والباطَل@/// ّق Ò¡ا ا; يÍÉُب كذلک ///

مـصاديق من أيضاً أ	ودية نفس أّن بأ	ودية@: �التعب ã| اللطف وجوه ومن
اXتعال ا¡ّق من السائلة والرaة اXنبسط الفيض فٕاّن اXصاديق@, Økأ من بل السيBن@,

/@ َحيىّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكّل اXاء ِمَن ـ@ �تعا قال وقد الوجود@, نور هو :@�اُ	و اXرتبة ã|
اXصّورة وأ	ودية اXعيّنة اXقّدرة اXهيّات ع� �تعا منه يفيض الوجود ونور
أنواع �تعا منه يسيل بعدها Øj النظام@, ã| مقّدرة كانت ما Mسب ا¤دودة@, الBّزمة

وغ�ها@/ والقدرة والرaة العلم

ما �ٕا عالية مرتبة من دا_اً الفيض جريان �ٕا ٕاشارة بالسيBن@: �التعب ولعّل
ومورد@/ واديى ã|متوقّف �غ دوuا@,

الزبد@/ راجع ـ أيضاً ّ Vازيى ٕاسناد �التعب ã| يكون Bع%فXا هذا وع�

/@١٦ . ٣٤ ـ الَعِرم َسْيل َعلzم فأرَسلنا

العرم@/ راجع

/@١٢ . ٣٤ ـ الِقطر Òَع� لَُه وأَسْلنا

قَطرًة, قَطرًة ا�ريان@الضعيف وهو القَْطر من صيغة@فِعل الِقطر أن@يكون و	يبعد
القطر@/ راجع ـ كان جنس ّ أيى من
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٣٥٥ سيناء

أو خـاص مـورد ã| واســطة دون مـن �تعا fا بٕارادة ٕامّا إ	سـالة وهذه
ونظره@/ وتقويته بٕاجازته أو بإ	طBق

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

سيناء@:

Ëºٕا سيناء ٕاّن الزّجاج@: قال بالشام@/ جبل وَسْيناء@: وِسينا Ò ِسين وطور ـ لسا
قرأ ومن تن½Íف@, 	 ا Øuفٕا َصحراء@: وزن ع� َسيْناء قرأ fن ]ع%ا¡جارة@, اXكان@,
شـجرة@, ـينينّية@: والسِّ ين½Íف@/ Bف للُبقعة@: Ëºٕا أ@نّه ٕاّ	 ِعلياء وزن ع� فهو ِسيناء
سـين  طـوَر أّن أ	خفش@: وزعم سين @, وbعها أ	خفش@, عن حنيفة أبو حكاه

شجرة@/ وهيى سينا �ٕا اُضيف طور هو :@ ا�وهريى ٕاليه@/ مضاف

الطور, ٕاليه يضاف ٕاËºموضع@بالشام بك«Ìأّوله@وُيفتح@: سينا@: ـ البلدان معجم
وهو فيه@, ونوديى الّسBم عليه عمران موÏºبن عليه �تعا fا كلّم الّذيى ا�بل وهو

ِسين @/ اXوضع هذا Ëºٕا ã| جاء وقد الشجر@/ �@كث

ع� قَعد ُمثلَّث شكل أخذت قد سينا@, طور جزيرة شبه ـ ٩ ص سينا تار±
وشَطره أ	Çaر@, البحر رأس ã| كالسف  فدخل رأسه ع� وانقلب اXتوسط@, البحر
البـBد هيى أ	صل ã| ا�زيرة وشـبه السويس@/ وخليج العقبـة خليج Yا شطرين
بBد فشملت ٕاداريّاً امتّدت Øj الطور@, ببBد ا	�ن اXعروفة الشطرين ب هذين الواقعة
الغرب ومن اXتوّسط@, البحر ال¿Êل من حّدها فأصبح ال¿Êل@, ã|العريش بBد Øj التيه
خـليج ال¿Ìق ومن أ	aر@, البحر ا�نوب ومن السويس@, وخليج السويس ترعة

وينxيى العقبة خليج رأس ع� طابا رأس من يبدأ oستقXا من يقرب وخّط العقبة
Çيت Ùd قيل ا¡جر@, فلغًة سـيناء@: وأمّا رَفح@/ عند ط اXتوسِّ البحر شاطٔي ع� بنقطة
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سيناء ٣٥٦

ã| القـمر ]Çع% الس  من مأخوذ سيناء Ëºٕا ٕاّن وقيل جباGا@/ لك+ة سيناء@: البBد
حسـن القمر �ٕا لنسبxا ã.يك بل القمر@, يعـبدون قدZاً كانوا أهلها ٔ	ّن الع=انّيـة@,

فzا@/ اXقمرة ã�الليا

بورسعيد من شاطئه فطول ال¿Êل@: من سيناء Jّد الّذيى اXتوّسط البحر وأمّا
ميل@/ مائة Lو oمستق خّط ع� رفَح �ٕا

رأسـاً أ	aر البحر تصل ã?ّال الGعـة فهيى الغرب@: من السويس ترعة وأمّا
وعرÎÈا كيلومGاً@, ١٦٠ فطوGا السويس@, مدينة من بورسعيد@, عند اXتوّسط بالبحر
م@/ ١٨٦٩ سنة بافتتاحها واحتفل سنتيمGاً@, و`سون أمتار تسعة وعمقها ,@Gم مائة

,@Bًمـي ١٥٠ ÇLو Tمد رأس �ٕا السويس من فطوله السويس@: خليج وأمّا
/@Bًمي ١٨ �ٕا أميال ع¿Ìة من وعرضه

مـيل@, مـائة ÇLو العقبة قلعة �ٕا Tّمد رأس من فطوله العقـبة@: خليج وأمّا
/@Bًمي Ì¿ع أربعة �ٕا أميال سبعة من وعرضه

وهو ٕا�َرفَح العقبة خليج ع�رأس أيلة من :@ Ø ã}Ì¿ال ال¿Êل ã| Ø ã}Ì¿ال وا¡ّد
تلخيصاً@/ ٕانxي ـ hالقد ب م½Íوسوريا ا¡ّد

أ	ّول@]@@/ ا£لّد من البحر ماّدة ã| اòريطة [@راجع

سينا@/ جبل � Ö ã Ò%ِسي� ـ قع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أ	رض وهـو ,@ ّ إ	Çdيى الواحـد اXع% هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ	صل أّن
هو فيه@: اXقطوع اXسلّم والقدر ,@Í½وم ا¡جاز ãÏÈب أرا الواقعة القطعة من ا¤دودة
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٣٥٧ سيناء

انxاء من ãÏÈرا	أ Vموع أيى العقبة@, وخليج السويس خليج ب  Dف الواقعة القطعة
فتشمل بيyا@, متوّسطة والغرب@, ال¿Ìق ã?جه ã| اòليج  انxاء �ٕا أ	aر البحر

غرباً@/ والسويس ¾Ìقاً@, أيلة ٕا�بلدة التيه وجبال وبBدها الطور جبال

�ٕا فـتنxيى ,@	ًÊ¾بيض	أ البحر �ٕا امتدادها هو العرف@: ã| اXتداول ولكّن
غرباً@/ بورسعيد �وٕا ¾Ìقاً@, رفح بلدة

قطعة أّن Fك مرّبع@, Gكيلوم ثBث ألف من يقرب الواسعة القطعة هذه وVموع
مرّبع@/ Gكيلوم آ	ف ع¿Ìة من تقرب الطور بBد

الصفصافة, وجبل اXناجاة, وجبل الطور, كجبل جبال@مرتفعة@: القطعة @هذه ã|و
تنسب وٕاليه سيناء@, طور جبل وأ¾Îرها وغ�ها, ,Ïºمو ام Øa وجبل Ìºبال, وجبل
مسـافة من قريباً أ	aر@, البحر من ال¿Êل جهة وسـط ã| واقع وهو كّلها@, ا�زيرة

/@Bًأربع مي

وجـبل اÇXناجاة جبل مyا eم@, عّدة تشمل سلسلة الطور جبل أّن والظاهر
اXتعال@/ العزيز fا شاء ٕان الطور كلمة ã| عنه ونبحث موÏºوغ�Yا@,

الع=يّة ã| الكلمة فٕاّن ال«Ìيانّية@, أو الع=يّة من تعّربت قد سينا كلمة ٕاّن Øj
فرهنگ ـ ã| Fك ِسينا@/ ـ اليونانيّة ã|و أيضاً@/ ـ Ö ã Ò%ِسي ـ ال«Ìيانيّة ã|و /@ Ö ã Ò%ِسي ـ هكذا

للمشكور@/ ã@تطبي

ã| نـون أو Yزة بزيادة اللّـغات هذه من مأخوذ ين @: والسِّ سيناء من فكّل
/@Í½تU �تغي مع آخره

أحَسِن ã| ا2ٕنساَن َخَلقنا ا2ٔم�َلَقد الَبَلِد َوهذا Òِسين� وُطوِر يتوِن �والزَّ والتّ
نون ÒW Ôَغ� َفَلُهمأجٌر الّصا¡ات وَعِمُلوا آَمنوا الَّذيَن ساِفل�ٕا2ّ أسَفَل َرَدْدناُه Ú Ôjhتَقو

/@٢ . ٩٥ ـ
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اXقّومة اللذيذة اXمتازة الفوا@كه ذات أ	شجار من F Øuٕا الت والزيتون@: ã|سبق
اÇXتعال@, fا �ٕا فzا يتوّجه ã?ّال اXقّدسة أ	ما@كن من وأ	خ�ان ا�«Êنّية@, للحياة

الروح@/ لتصفية وأ	خ�ان البدن لتصفية فأ	ّو	ن

ع� وVموعه وبدنه ظاهره إ	نسان خلق من بعَدها ما الكلFت هذه ويناسب
زمان يف%بعد بل يدوم 	 ,@hتقو ع�أحسن الظاهر هذا بأّن أشار Øj ,@hتقو أحسن
ونورانيّة وbال كFل له ويتحّصل الباطن جهة �ٕا يتوجه أن ٕاّ	 مقام@, ٕا�أسفل وُيرّد

الصا¬@/ والعمل إ	Zان أثر ã| روحانّية@,

والوصول الروح وتÇgيل الباطن تقوية �ٕا wا يتوّسل وسيلة البدن أّن Fوك
ا�Bل نور فzا Ø�يتج ã?ّال اXكّرمة أ	ما@كن هذه كذلک النور@: nوعا ا¡قّة ٕا�السعادة

ّية@: ×G	ٕا والعظمة وا�Fل

ُوضَع َبيٍت أّول ٕاّن اZ2ٔن@, الّطور جانب من وناديناه للجبل@, رّبـه Ø�Q ا ØXو
/@� ÒXللعا وُهدًي ُمباركاً بَبكّة للَّذيى للنّاِس

وحوالzا@, @بيت@اXقّدس ãÏÈأرا@ ã|@يك+ان F Øuفٕا الت @والزيتون: خصوصيّة وأمّا
الدعـوة Iّققت وفzا الروحانّية@, حياtم وموضع أ	نبياء بعث Tّل ãÏÈرا	أ وتلک

فzا@/ كانوا ٕاÌºائيل ã%ب أنبياء وأ@ك+ الربّانّية@, ا	�يات وظهرت إ	Gّية@,

الشام ãÏÈأ@ك+أرا وسعت مبسوطة وكانت , Ø ّل@معT اXواضع Gذه n@يكن وØXا
ا	�يـات وظـهور الروحانيّة جهة �ٕا ٕاشارة فzا@, اXمتازين بالشجرين Ø=ع :@hالقد
من والزيتون الت  ã| Wتازة خصوصـيّة �ٕا مضـافاً فzا@/ ا¡ّق �ٕا والتوّجه إ	G×يّة

التصفية@/ جهة

�ٕا القلوب وتوجيه أ	نبياء دعوة �ٕا إ	رشاد الكلFت@: هذه ذ@كر ã| فالنظر
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٣٥٩ سيناء

وكلFته@/ ومظاهره fا آيات

ã| اXنـظور أّن �ٕا ٕاشارة السـيناء@: دون بالسين  �التعب يكون أن و	@يبعد
فٕاّن وحوالzا@, الطور جبل من يقرب ما وهو سيناء@, ãÏÈأرا من ا¤دود ا¤ّل اXورد
وا	ختصاص@/ يناسب@ا¤دوديّة وهذا وا	Kفاض, ع�ا	نكسار تدّل النون مع الياء

وا	متداد@/ ع�التوّسع فتدّل اXمدودة@, أ	لف BRف
الكرZة@: ا	�ية اXمدودة@: ويناسب

وِصبغ هِن بالدُّ َتْنُبُت َسيناَء ُطوِر ِمن رُج Ö ÒH ةً وَشَجَر َجنّاٍت@/// ِبه َلكُم فأنشأنا
/@ Òِكل�@ Ðل�

Wتاز Ø مع ع�جبل يدّل بإ	ضافة َسيناء@: وطور ع�جنّاٍت@@/ عطف وشجرًة
ـبغ@/ والصِّ هن بـالدُّ ومرتبطاً مُلَصقاً و^ّوها النبات يكون أيى وبالدهن@: بالروحانّية@/
بغ والصِّ اللّطافة@/ مصاديق من وهو به@, يُدهن ما هن والدُّ هن@]ع%الّلطافة@واللِّينة@, والدَّ

وغ�ها@/ ٕادام أو طعم أو لون من به يُصبَغ ما

Kيل من عموميّة جنّات منه تنشأ أ	رض@: �ٕا ال«Êء من اX�ل اXاء ٕاّن يراد
تنبت فهيى ا¥ر@, جهة ومن ا¤ّل جهة من امتياز Gا خاّصة وشجرة وغ�ها@, وأعناب
وم�ل اXقّدس الواديى وهو �تعا fا نور فzا Ø�يتج أرض هيى ã?ّال سيناء طور ã|

/@ الوحيى

ã| ا¡ــياة وٕادامة النور وٕاNاد لBٕضـاءة ماّدة يكون بغ@: والصِّ هن الدُّ و\رtا
وتنويعه@/ الطعام تلوين توجب أيضاً وهيى النور@,

Êºء مـن النـازلة اÇXعنويّة الفيوضات أّن �ٕا wا يشـار كاXثل ا�ملة وهذه
كذلک@/ أيضاً الب¿Ìيّة النفوس ãÏÈأرا �ٕا والرaة الفيض
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و	 مسـتغرقون@, فzا فهم الدنيـوّية@, حياtم ã| ٕاّ	 مyا يسـتفيد 	 من yfم
اòروج يريدون و	 ا¤دودة@, بتلک يتعلّق ما ٕاّ	 يدعون و	 ا¡ياة@, تلک ٕاّ	 يطلبون

فوقها@/ ما �ٕا عyا وا	نقطاع

مسـتعّدون وا¡gÇة@, الفضائل واُولو واXعرفة البص�ة أهل اòواّص ومyم
حـياة وGم الرaانّية@, التوّجهات من مستفيضون الربّانّية@, والفيوضات أ	نوار لقبول

أ	ع�@/ BٔXبا متعلّقون روحانّية@,

عـباده@, قلوب fا ينّور wم عـباده@, ع� وحججه أرضـه ã| fا أولياء فهم
ومن الناس@, يستفيد علومهم ومن واGداية@, العلم Ì¿ين ومyم ¼Íاطه@/ �ٕا وvدvم
النعمة@, وأهل واXنِعمون اXنَعمون وهم والضBل@, ا�هل ظلFت ã| vتدون أنوارهم

يتنّعمون@/ الروحانيّة بأطعمxم والناس

ã| وَفرُعها ثابٌت أصُلها َطيِّبٍة ٍة كَشَجَر طيِّبًة@ َكلمًة َمثًَ�@ اُ; ÍÒÈَب َكيَف تََر nأ
ا@/ Ùwَر بٕاذِن àِح� ُكّل @ُكَلها@ اُ ãçتؤ Êء Ú»ال

يتوَنة@/ َز ُمباَر@كٍَة ٍة َشَجَر ِمن يوَقُد

وقد ,@hالكر القـرآن كلFت ã| التحقيـق كتاب من اòامس ا£لّـد آخر هذا
ه ـ@ ١٤٠٠ . سـنة ãæالثـا الربيع من الع¿Ìين ã| وتأييـده اXتعـال fا بتوفيـق Øk

فة@/ ØÌ¿Xا@ قم بلدة@ ã| [@١٢.١٨@.١٣٥٨@ ]
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٣٦١ الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب هذا ã| عyا الكتباXنقولة

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى البBغة@, أساس = أسا

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من أ	ّول أ	يّام أخبار

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من ãæالثا أ	يّام أخبار

/@ ه ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ُدريد@, 	بن ا	شتقاق

/@ ه ١٣٦١ دكن@, آباد حيدر طبع Vّلدات@, ٣ القطاع@, 	بن أ	فعال @كتاب

/@ ه ١٢٨٥ ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ الورديى ابن تار±

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من التوراة@, سفر ـ التكوين

م@/ ١٩٦٦ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ لBٔزهريى اللّغة ã| ـ الxذيب

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من ��ص Ø ã)ّالن لسلDن ـ ا�امعة

/@ ه ١٣٤٤ دكن@, آباد حيدر طبع Vّلدات@, ٤ ُدريد@, 	بن ـ ا�مهرة

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من ـ حزقيال

بريطانيا@/ طبع التوراة@, من اòروج سفر

بريطانيا@/ طبع التوراة@, من العدد سفر

/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى اللّغة صحاح = صحا

ٕايران@/ طبع للمشكور@, ,@ ساميى ولغات ãèعر ã@تطبي فرهنگ

/@ ه ١٣٥٣ القاهرة@, ـ Í½م طبع ,@ ّ للعسكريى اللغويّة الفروق
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الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب ٣٦٢

اسBمبول@/ طبع Vّلدات@, ٦ بالGكّية@, للساميى أ	عBم قاموس

م@/ ١٩٢٨ ب�وت@, طبع بالفارسّية@, ها@كس@, GسXمقّدس كتاب قاموس

م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, قع@, = ع=يى قاموس

أ	ّول@/ ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٢ ,@�أ	ث 	بن التار± ã| الكامل

/@ ه ١٣٠٨ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى ,@�تفس = الكّشاف

/@ ه ١٣٧٦ Vلّداً@, ١٥ ب�وت@, طبع منظور@, 	بن العرب لسان = لسا

/@ ه ١٣٤٦ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ للمسعوديى الذهب@, مروج = اXروج
طهران@/ طبع ,@��ع الصادق إ	مام �ٕا اXنسوب ال¿Ìيعة@, مصباح

/@ ه ١٣١٣ ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللّغة مصباح = مصبا

/@Í½م طبع ,@ ãæمّا للرُّ ا¡روف@, ãæمعا

القاهرة@/ ـ Í½م طبع Vّلدات@, ٥ ,@ للحمويى البلدان@, معجم

ه@/ ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@ ã@للجوالي ,@ أ	عجميى الكBم من اXعّرب@,
/@ ه ١٢٣٤ ,@Í½م طبع القرآن@, غريب ã|للراغب اXفردات = مفر

/@ ه ١٣٩٠ ,@Í½م Vّلدات@, ٦ فارس@, 	بن الّلغة@, مقاييس = مقا

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد كتب من أ	ّول@, اXلوك
بريطانيا@/ طبع اXقّدسة@, الكتب من = Lميا

بريطانيا@/ طبع لسلDن@, أ	نشاد نشيد

اXعت=ة@/ واللغويّة أ	دبيّة الكتب أ@ك+ الكتاب@: ã| واXراجع
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